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4 Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017
r. poz. 1789):

a) tytuł osiągnięcia naukowego

Modelowanie interakcji genów w nowotworach.

b) publikacje prezentujące osiągnięcie naukowe1

[ESh4] S. Constantinescu, E. Szczurek, P. Mohammadi, J. Rahnenführer, N. Beerenwinkel, Ti-
MEx: a waiting time model for mutually exclusive cancer alterations, Bioinformatics, 2015,
32 (7): 968-975. (IF 5.766)

[ESh3] E. Szczurek, N. Beerenwinkel. Modeling mutual exclusivity of cancer mutations. PLoS
Comput Biol, 2016 10 (3), e1003503 (12 stron). Podsumowanie tej pracy ukazało się w
Proceedings of RECOMB 2014. (IF 4.542)

[ESh2] D. Matlak, E. Szczurek. Epistasis in genomic and survival data of cancer patients. PLoS
Comput Biol, 2017, 13 (7), e1005626 (16 stron). Podsumowanie tej pracy ukazało się w
Proceedings of RECOMB 2017. (IF 3.955)

[ESh1] E. Szczurek, N. Misra, M. Vingron. Synthetic sickness or lethality points at candidate
combination therapy targets in glioblastoma. Int J Cancer, 2013, 133 (9), 2123-2132. (IF
4.832)

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omó-
wieniem ich wykorzystania

4.1 Wprowadzenie do tematyki naukowej

Wszystkie dane analizowane w przedstawionych pracach pochodzą z konsorcjum The Cancer
Genome Atlas (TCGA; http://cancergenome.nih.gov/). W [ESh1] analizowaliśmy pierwszy
publicznie dostępny zbiór TCGA [1], zawierający dane 577 pacjentów cierpiących na najbardziej
agresywną odmianę raka mózgu, glejaka. Od tamtej pory, repozytorium TCGA zgromadziło da-
ne molekularne nowotworów oraz dane kliniczne aż 11,000 pacjentów, charakteryzujące łącznie
33 różne rodzaje raka. Dane molekularne pozwalają skatalogować licznie występujące zmiany
w genomach komórek nowotworowych pacjentów. W naszych pracach dane zawarte w TCGA
sprowadzaliśmy do i) binarnej p×n macierzy X dla p pacjentów i n genów, o wejściach Xji = 1
wtedy i tylko wtedy gen i był zmutowany u pacjenta j oraz ii) wektora par (t(j), c(j)), gdzie dla
pacjenta j, t(j) ≥ 0 jest liczbą lat od diagnozy do wydarzenia, natomiast binarne c(j) określa, czy
wydarzenie to jest ostatnim kontaktem z żywym pacjentem, czy też jego śmiercią. W niniejszej
rozprawie, na rzecz klarowności określenie mutacja genu jest uogólnione i oznacza szereg róż-
nych zmian genomowych mających wpływ na jego funkcjonowanie, takich jak punktowe mutacje
nukleotydów, delecje bądź amplifikacje, czy też istotna zmiana ekspresji genu.

Dzięki wysiłkom takim jak TCGA poznano niezwykłą złożoność zmian genomowych w nowotwo-
rach [2]. Dowiedzieliśmy się, że typowy nowotwór nosi tysiące mutacji, które różnią się między

1W nawiasach podaję impact factor dla czasopisma, zgodny z rokiem opublikowania
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pacjentami oraz że sama identyfikacja kluczowych mutacji odpowiedzialnych za powstanie cho-
roby jest wielkim wyzwaniem [3]. Okazało się w końcu, że nie tylko pojedyncze geny, ale także
ich interakcje, zarówno w parach, jak i w grupie kilku genów, są ważne dla rozwoju tej choro-
by [4]. Przedstawione osiągnięcie naukowe to obliczeniowe metody modelowania i identyfikacji
takich interakcji z danych pacjentów. Po pierwsze, geny mogą pozostawać w relacji epistazy, co
badaliśmy w pracach [ESh1] i [ESh2]. Po drugie, grupa (dwa lub więcej) genów może odgrywać
rolę we wspólnym procesie biologicznym, na przykład w ścieżce sygnalizacyjnej. Mutacje takich
genów są często wzajemnie wykluczające. Takie interakcje modelowaliśmy w pracach [ESh3] oraz
[ESh4].

Dla zbioru k genów, ich genotypem będziemy nazywać wektor binarny g określający mutacje
tych genów: g[i] = 1 wtedy i tylko wtedy, gdy gen i jest zmutowany. Przystosowaniem (ang.
fitness) komórek nazywamy pewną miarę sukcesu reprodukcyjnego i przeżycia komórki bądz or-
ganizmu. Przystosowanie definuje się w różny, zależny od kontekstu i dostępnych danych, sposób
(przykłady poniżej). Wiadomo, że występowanie mutacji genów w komórkach nowotworowych
może zmieniać ich przystosowanie.

Poniżej bardziej szczegółowo opisuję rodzaje badanych interakcji, z podaniem koniecznych defini-
cji, i przedstawiam mój wkład w dziedzinę modelowania interakcji genów w nowotworach.

4.2 Modelowanie epistazy i syntetycznej letalności

W klasycznym ujęciu, relacja epistazy definiowana jest dla pary genów [5–7]. Możliwe genotypy
dla dwóch genów oznaczamy 00, 10, 01, 11, przy czym na przykład genotyp 01 określa, że gen
pierwszy nie jest zmutowany, a gen drugi jest. Przystosowanie komórek o genotypie g będzie
oznaczane ∆g. Oddziaływanie pary genów zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy właściwy efekt
nabycia obydwu mutacji jednocześnie jest inny od oczekiwanego z przystosowania pojedynczych
mutacji:

∆00 ·∆11 6= ∆01 ·∆10. (1)

W przypadku, gdy przystosowanie komórek z obydwoma mutacjami jest zaskakująco wysokie,
mówimy o epistazie pozytywnej, gdy zaskakująco niskie, mówimy o epistazie negatywnej. Epistaza
negatywna jest nazywana również syntetyczną letalnością. Syntetyczna letalnośc zachodzi zatem,
gdy

∆00 ·∆11 < ∆01 ·∆10.

W ogólności, interakcje epistatyczne kształtują tak zwany krajobraz przystosowania. Dzięki tym
interakcjom krajobraz ten nie kształtuje się logarytmicznie liniowo (tak byłoby, gdyby równość 1
była spełniona). Zakłada się, że kolejność nabywania mutacji i ich rozpowszechnienie w populacji
komórek całego guza zależą właśnie od krajobrazu przystosowania.

Syntetyczna letalność ma szczególne znaczenie w terapii nowotworów. Rozważmy gen A, który u
danego pacjenta jest zmutowany w komórkach nowotworowych, a pozostałych, zdrowych nie (tak
zwana mutacja somatyczna). Niech gen B będzie w interakcji syntetycznie letalnej z A. Wówczas
interwencja terapeutyczna polegająca na wyłączeniu partnera B odniesie skutek zmniejszenia
przystosowania komórek, ale wyłącznie rakowych, zaś zdrowych nie, gwarantując skuteczną i
specyficzną terapię.

W czasie, gdy powstawała praca [ESh1], było jeszcze relatywnie mało opublikowanych metod
obliczeniowego przewidywania interakcji epistazy. Większość prac skupiała się na wykorzysty-
waniu uczenia maszynowego do predykcji interakcji genetycznych w drożdżu [8–11]. Podejścia te
wymagały pokaźnego zbioru danych trenujących, który już wtedy był dostępny dzięki przepro-
wadzanym przez lata wysokoprzepustowym eksperymentom mającym na celu odkrycie interakcji
genetycznych w tym gatunku [12, 13]. Takiego zbioru danych nie ma dla gatunku człowieka do
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dziś. Co więcej, uważa się, że interakcje te mogą różnić się pomiędzy różnymi tkankami, a także
między komórkami nowotworowymi a zdrowymi. Metody predykcji interakcji genetycznych u
człowieka opierały się o modele wytrenowane na danych drożdża i o homologię pomiędzy ge-
nami w drożdżu a genami człowieka [14, 15]. Podejście to było mocno ograniczone przez fakt,
że nie wszystkie geny mają swoje homologi w gatunkach tak dalekich ewolucyjnie. Stąd, była
duża potrzeba metod, które z istniejących danych będą umiały de novo przewidzieć interakcje
epistazy w ludzkich nowotworach. Prace [ESh1] oraz [ESh2] były jednymi z pierwszych tego typu
w literaturze.

Modelowanie interakcji epistatycznych wymaga przyjęcia założeń, w jaki sposób będziemy sza-
cować przystosowanie komórek noszących określony genotyp. W pracach [ESh1] oraz [ESh2]
przyjęliśmy zasadę, że przystosowanie komórek nowotworowych będziemy estymować z danych
przeżycia pacjentów. Kluczowe tutaj było założenie, że przystosowanie komórek rakowych u
pacjenta jest odwrotne niż przystosowanie jego samego. Zatem u pacjentów z długim czasem
przeżycia przystosowanie komórek rakowych jest niskie, zaś u pacjentów z krótkim przeżyciem
jest wysokie. Poniżej w wielkim skrócie wprowadzam podstawy matematyczne naszych metod
wykrywania interakcji epistazy, które opierały się o analizę przeżycia [16, 17].

4.2.1 Podstawowe narzędzia z analizy przeżycia

Niech T będzie zmienną losową o wartościach będących czasem do zgonu pacjenta (długością
przeżycia), liczonym od momentu dignozy. Gęstość zmiennej losowej T oznaczamy f(t), a jej
dystrybuantę F (T ) = P (T ≤ t). Ważnym pojęciem jest funkcja przeżycia dla zmiennej T , czyli
dopełnienie jej dystrybuanty

S(t) = P (T > t) = 1− F (t) =

∫ ∞

t
f(x)dx.

Funkcja przeżycia określa zatem prawdopodobieństwo, że pacjent nie umrze przed upłynięciem
czasu t od diagnozy, czyli przeżyje conajmniej czas t. Niech µ oznacza wartość oczekiwaną
zmiennej losowej T , nazywaną średnim czasem przeżycia. Mamy

µ =

∫ ∞

0
xf(t)dt =

∫ ∞

0
S(t)dt, (2)

gdzie druga równość wynika z całkowania przez części lewej strony przy S′(t) = −f(t) i warto-
ściach w granicach całkowania S(0) = 1 oraz S(∞) = 0.

Rodzinę rozkładów, dla których S(t) wyraża się wzorem

S(t) = S0(t)
∆ (3)

dla ∆ > 0, nazywamy alternatywami Lehmanna. Jest to jeden z najprostszych modeli funkcji
przeżycia. Zakłada on istnienie wspólnej dla całej populacji pewnej bazowej funkcji przeżycia
S0(t), takiej że interesująca nas funkcja przeżycia S(t) jest wyrażalna jako funkcja bazowa pod-
niesiona do jakiejś potęgi.

Innym, bardzo popularnym, modelem przeżycia jest model proporcjonalnego hazardu Coxa2.
Zakłada on istnienie l zmiennych objaśnianych, mogących mieć wpływ na przeżycie. W przy-
padku pacjentów chorych na raka, takimi zmiennymi są na przykład płeć, wiek, typ raka, bądź

2Unikam tutaj wprowadzenia samego pojęcia hazardu, gdyż moim celem jest wprowadzenie jedynie pojęć

niezbędnych w niniejszym opracowaniu.
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występowanie przerzutów. Niech z(j) = (z
(j)
1 , . . . , z

(j)
l )T będzie wektorem wartości zmiennych ob-

jaśniających dla obserwacji (pacjenta) j. W modelu proporcjonalnego hazardu funkcję przeżycia
definiuje się wzorem

S(t; z(j)) = S0(t)
exp(βT z(j)), (4)

gdzie S0(t) jest bazową funkcją przeżycia a β wektorem parametrów modelu. W ogólności, model
Coxa należy do rodziny alternatyw Lehmanna, gdzie dla obserwacji z(j) potęga ma postać ∆ =
exp(βT z(j)).

Zakładamy, że obserwacje są cenzorowane, co oznacza, że dla niektórych pacjentów nie znamy
czasu śmierci, a jedynie czas ostatniego kontaktu. Nie wiemy zatem, czy w momencie anali-
zy są nadal żywi, czy już zmarli3. Dokonując analizy przeżycia, wnioskujemy z danych postaci
(t(j), c(j)), dla obserwacji (pacjentów) indeksowanych 1 ≤ j ≤ p. W przypadku, gdy c(j) = 1, t(j)

określa czas śmierci i wiarogodność (ang. likelihood) dla tego zdarzenia wynosi f(t(j)). W przy-
padku, gdy c(j) = 0, t(j) oznacza czas ostatniego kontaktu, wiemy, że moment śmierci nastąpi(ł)
po t(j) i wiarogodność tego zdarzenia wyraża się jako S(t(j)). Stąd, przy założeniu identycznego
i niezależnego rozkładu dla wszystkich p obserwacji, wiarogodność dla całych danych wyraża się
wzorem

L =

p
∏

j=1

f(t(j))c
(j)
S(t(j))1−c(j) .

Jednym z estymatorów funcji przeżycia z danych cenzurowanych jest estymator Kaplana-Meiera.
Załóżmy, że dane (t(j), c(j)), 1,≤ j ≤ p dla p pacjentów są uporządkowane tak, że t(1) ≤ t(2) . . . ≤
t(p). Estymator Kaplana-Meiera dla chwili t zadany jest wzorem

Ŝ(t) =
∏

j:t(j)≤t

rj − dj
rj

, (5)

gdzie 0 ≤ t ≤ t(p), rj oznacza liczbę obserwacji objętych ryzykiem, zaś dj liczbę wystąpień
zdarzenia (śmierci) w chwili t(j). Liczbę obserwacji objętych ryzykiem dla chwili t(j) definiujemy
jako róznicę miedzy liczbą obserwacji, dla których czas do śmierci jest równy co najmniej t(j)−1
a liczbą obserwacji cenzurowanych w przedziale czasowym (t(j) − 1, t(j)].

Wszystkie prace wchodzące w skład przedstawionego osiągnięcia wykorzystywały podstawowe
techniki testowania hipotez [18]. Zakładam, że Czytelnik jest z nimi zaznajomiony.

4.2.2 Kryterium S dla interakcji epistazy wprowadzone w pracy [ESh1]

W [ESh1], aby ocenić interakcję epistazy danej pary genów, podzieliliśmy pacjentów na cztery
grupy, według genotypów ich nowotworów. Grupa G1 (o genotypie nowotworu 10) to grupa
pacjentów z mutacją jedynie w genie pierwszym. Grupa G2 (o genotypie nowotworu 01) to pa-
cjenci z mutacją jedynie w genie drugim. Grupa Both (o genotypie nowotworu 11) to pacjenci
z mutacjami obu genów, zaś Neither (o genotypie nowotworu 00) to grupa pacjentów bez mu-
tacji w żadnym z tych dwóch genów. Następnie, dla danej grupy G ∈ {G1, G2, Both,Neither},
szacowaliśmy ograniczoną średnią przeżycia µG (równanie 2, w którym zastępujemy górną gra-
nicę całkowania ∞ przez najdłuższy czas monitorowania tmax). W tym celu korzystaliśmy z
estymatora funkcji przeżycia Ŝ(t) Kaplana-Meiera (równanie 5; por. Rysunek 1)

µ̂G =

∫ tmax

0
Ŝ(t)dt.

3Tutaj zakładam, że cenzurowanie jest niezależne od czasu przeżycia i że mamy do czynienia z tak zwanym

cenzurowaniem prawostronnym.
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Intuicyjnie, im dłuższe przeżycie pacjentów w grupie G, tym większe wartości przyjmuje funkcja
przeżycia i tym większa ograniczona średnia µG. Na tej podstawie zdefiniowaliśmy kryterium S,
oceniające stopień interakcji pomiędzy danymi dwoma genami jako

S = log

(

µ̂G1µ̂G2

µ̂Bothµ̂Neither

)

.

Kryterium S można intepretować w kontekście przystosowania ∆g komórek nowotworowych o
genotype g ∈ {01, 10, 11, 00}. Szacując to przystosowanie jako ∆̂g = 1/µ̂G, gdzie G odpowiada
grupie pacjentów o nowotworze genotypu g, możemy wyrazić założenie, że przystosowanie nowo-
tworu jest tym mniejsze, im lepsze jest przeżycie pacjenta. Wówczas kryterium S można wyrazić
jako

S = log

(

∆̂11∆̂00

∆̂01∆̂10

)

,

czyli jako logarytm ilorazu obserwowanego przystosowania komórek nowotworowych noszących
obydwie mutacje do oczekiwanego z przystosowania komórek o pojedynczych mutacjach. Zgod-
nie z definicją epistazy (równanie 1), w przypadku braku interakcji licznik i mianownik są równe
i kryterium S = 0. Gdy kryterium S < 0, przeżycie pacjentów z obydwoma mutacjami jest
zaskajująco długie w porównaniu z tym, co oczekiwaliśmy z przeżycia pacjentów z mutacjami
pojedynczymi, a przystosowanie komórek rakowych z obydwoma mutacjami jest zaskakująco
niskie w porównaniu z oczekiwanym. W tym wypadku interakcja epistazy jest pozytywna dla
pacjentów, a negatywna dla komórek rakowych, czyli w nowotworze występuje syntetyczna le-
talność. W przypadku gdy kryterium S > 0, w komórkach rakowych epistaza jest pozytywna.
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Rysunek 1: Przykład syntetycznej letalności widocznej w danych przeżycia dla pary genów i ilustra-
cja modelu zaproponowanego w pracy [ESh1]. Krzywa estymatora Kaplana-Meiera funkcji przeżycia dla
pacjentów w grupie pacjentów z obydwoma mutacjami (Both, czerwona) jest znacznie wyżej, niż oczeki-
wana z krzywych przeżycia pacjentów z pojedynczymi mutacjami (G1, zielona i G2, żółta) oraz krzywej
przeżycia dla pacjentów bez żanej mutacji (Neither, czarna). Zakreskowane pole ilustruje estymator ogra-
niczonej średniej przeżycia dla grupy G2.

Metoda zaproponowana w [ESh1] została zastosowana do danych pacjentów chorych na glejaka.
Zidentyfikowaliśmy łącznie 1,956 potencjalnych syntetycznie letalnych partnerów dla 85 genów,
które są często zmutowane w tym raku. Dla tych interakcji kryterium S miało silnie ujemne
wartości. Wśród znalezionych w ten sposób interakcji znalazła się znana interakcja pomiędzy
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genami TP53 i PLK1. Nasza metoda przewidziała również interakcję syntetycznie letalną po-
między EGFR a AKT2, nie wskazując interacji z AKT1 ani AKT3, zgodnie z obowiązującą
wiedzą biologiczną. Dodatkowo, wykorzystaliśmy model Coxa (równanie 4) aby wyodrębnić ta-
kie 274 ze znalezionych interakcji, które mają silniejszy wpływ na przeżycie pacjentów niż znane
predyktory przeżycia, takie wiek pacjenta.

4.2.3 Model i test interakcji epistazy zaproponowany w pracy [ESh2]

W latach po publikacji [ESh1] nastąpił intensywny rozwój nowych metod predykcji interakcji
syntetycznie letalnych w nowotworach, czy to z danych w drożdżu [19], z danych ekpresji ge-
nów [20, 21], czy w oparciu o dane pacjentów rakowych [22–25]. W szczególności, praca [25]
wniosła nowy test syntetycznej letalności, zwany SoF. Dla dwóch genów, genu A i jego poten-
cjalnego syntetycznie letalnego partnera B, SoF używa testu Manna-Whitneya aby sprawdzić,
czy ekpresja genu B jest istotnie podwyższona w guzach z mutacją A w stosunku do guzów
bez mutacji A. Praca ta wykazała też, że zwykła korelacja Pearsona ekpresji genów A i B jest
tylko niewiele gorszym predyktorem syntetycznej letalności od SoF. Żadna z tych prac nie wy-
korzystywała danych przeżycia pacjentów. W [ESh2] wprowadziliśmy trzy nowe rozwiązania. Po
pierwsze, w oparciu o wcześniejsze wyniki [26], uogólniliśmy rozważane tradycyjnie interakcje
pomiędzy parami genów do trójek. Dla trzech genów, mówimy, że zachodzi interakcja epistazy,
gdy

∆g0 ·∆g3 6= ∆g1 ·∆g2 ,

gdzie genotypy gi ∈ {0, 1}3 spełniają g0 < g1 < g2 < g3 (w porządku leksykograficznym) oraz
g0 + g3 − g1 − g2 = 0, gdzie operacje są na wejściach wektorów, a ∆gi oznacza przystosowa-
nie komórek o genotypie gi. Definicja epistazy dla pary genów jest równoważna tej definicji,
gdy przyjmiemy g0 = 0, g3 = 11, g1 = 01 oraz g2 = 10. Repertuar typów interakcji, które
możemy opisać korzystając z definicji uogólnionej do trójek jest oczywiście o wiele bogatszy,
niż w przypadku par genów. Na przykład, możemy rozważać interakcję syntetycznej letalności
pary genów warunkowaną brakiem mutacji trzeciego genu (fenomen biologiczny, zachodzący w
rzeczywistości). Taka interakcja zachodzi, gdy

∆000 ·∆010 < ∆100 ·∆110.

Po drugie, w tej samej pracy zaproponowaliśmy nowy model danych przeżycia pacjentów, które-
go parametrami są wartości przystosowania dla nowotworów z różnymi genotypami (Rysunek 2).
Model ten został oparty o model alternatyw Lehmanna (równanie 3). Dla bazowej funkcji prze-
zycia S0(t) , funkcję przeżycia dla tych pacjentów, w których nowotworach występuje genotyp g,
zdefiniowaliśmy jako Sg(t) = S0(t)

∆g . Intuicyjnie, skoro S0(t) ∈ [0, 1], im większe przystosowanie
nowotworu ∆g, tym niższe przeżycie pacjentów Sg(t). Należy zwrócić uwagę, że dla pary genów,
która nie pozostaje w interakcji, model zachowuje się zgodnie z definicją, to znaczy

(

S(t)∆00
)∆11

=
(

S(t)∆10
)∆01

.

Trzecim wkładem tej pracy był test interakcji epistazy, aplikowalny zarówno dla par, jak i dla
trójek genów, będący testem ilorazu wiarogodności. Aby uniknąć notacyjnego nieładu, przysto-
sowanie ∆gi dla genotypu gi oznaczamy ∆i. Hipoteza zerowa zakłada, że geny nie są w rela-
cji epistazy: ∆0 ·∆3 = ∆1 ·∆2, zaś hipoteza alternatywna, że są: ∆0 ·∆3 6= ∆1 ·∆2. Oznacz-
my t̄1, t̄2, . . . t̄p czasy przeżycia (od momentu diagnozy do znanego momentu śmierci) pacjen-
tów z genotypami nowotworów ḡ1, ḡ2, . . . ḡp. Niech t̃1, t̃2, . . . t̃r oznaczą czasy ostatniego kon-
taktu (dane cenzurowane) z pacjentami o genotypach nowotworów g̃1, g̃2, . . . g̃r. Dla genotypów
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Rysunek 2: Przykład syntetycznej letalności widocznej w danych przeżycia pacjentów, dla znanej pary
genów syntetycznie letalnych, BRACA1 i PARP1 oraz ilustracja modelu zaproponowanego w [ESh2].
Krzywa estymatora Kaplana-Meiera funkcji przeżycia dla pacjentów w grupie pacjentów, których no-
wotwory mają obydwie mutacje (genotyp 11, fioletowa) jest znacznie wyżej, niż oczekiwana z krzywych
przeżycia pacjentów z pojedynczymi mutacjami (01, zielona i 10, żółta) oraz krzywej przeżycia dla pa-
cjentów bez żanej mutacji (00, czerwona). W modelu zaproponowanym w [ESh2], dla pacjentów, których
nowotwór nosi genotyp g, krzywe przeżycia mają postać bazowej funkcji przeżycia S0(t) podniesionej do

potęgi będącej przystosowaniem nowotworu z genotypem g, Sg(t) = S
∆g

0
.

g0 < g1 < g2 < g3, iloraz wiarogodności ma postać

λ(∆,∆C , t̄, t̃) =

∏3
k=0

(

∏

i : ḡi=gk
∆C

k G(t̄i)
∆C

k

∏

j : g̃j=gk
G(t̃j)

∆C
k

)

∏3
k=0

(

∏

i : ḡi=gk
∆kG(t̄i)∆k

∏

j : g̃j=gk
G(t̃j)∆k

) ,

gdzie ∆ = {∆1, . . . ,∆4} oznacza zbiór parametrów modelu epistazy, a ∆C = {∆C
1 , . . . ,∆

C
4 }

oznacza parametry modelu zerowego, które spełniają warunek ∆C
0 ·∆C

3 = ∆C
1 ·∆C

2 . W [ESh2]
wyprowadziliśmy analityczne wzory na estymatory największej wiarogodności dla wszystkich
parametrów.

Asymptotycznie mamy

−2 log λ = 2

3
∑

k=0

[Sk log
∆k

∆C
k

+Hk(∆k −∆C
k )] ∼ χ2

1,

co pozwala obliczać p-wartości i przedziały ufności dla testowanych interakcji. Aby ustalić, czy
dana interakcja jest pozytywna, czy negatywna, badamy znak δ, zdefiniowanego jako

δ = log

(

∆00∆11

∆01∆10

)

.

Gdy δ > 0, epistaza jest pozytywna, gdy δ < 0 epistaza jest negatywna (występuje syntetyczna
letalność).

Metoda zaproponowana w pracy [ESh2] została nazwana SurvLRT i zaimplementowana w R.
Kod jest publicznie dostępny pod adresem https://www.mimuw.edu.pl/~szczurek/survLRT/.
Program SurvLRT został zastosowany do analizy danych z raka piersi oraz tak zwanych danych
pan-rakowych z TCGA, czyli łączących dane pacjentów chorych na wiele różnych rodzajów raka
w jeden zbiór. Analiza danych pan-rakowych umożliwiła identyfikację interakcji występujących
w każdym raku, a nie tylko w jednym z jego rodzajów.W porównaniu do kryterium S z pra-
cy [ESh1], a także do testu SoF i korelacji [25], SurvLRT miał lepszą poprawność identyfikacji
znanych i ekperymentalnie zwalidowanych partnerów syntetycznie letalnych dla genu PARP1.
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Korzystając ze skonstruowanych testów interakcji epistazy dla trzech genów, znaleźliśmy też bio-
markery interakcji syntetycznie letalnych. W szczególnosci, stosując SurvLRT dla trójek genów,
zidentyfikowaliśmy gen TP53BP1 jako biomarker terapii celowanej w PARP1 w tych guzach,
które noszą mutację BRCA1. Ponadto, wskazaliśmy na region DNA, który jest często usuwany
w raku, jako potencjalnie mocniejszy biomarker niż mutacja TP53BP1.

4.3 Modelowanie interakcji wzajemnego wykluczania

Dla podzbioru k genów o genotypie g ∈ {0, 1}k ścisła relacja wzajemnego wykluczania zachodzi,
gdy g ma dokładnie jedno wejście równe jeden

∑

i

g[i] = 1.

Dla danej p × k binarnej macierzy X mutacji k genów w nowotworach p pacjentów, rzędy tej
macierzy odpowiadają p genotypom nowotworów tych pacjentów. W takich danych wzajemne
wykluczanie tworzy specyficzny wzorzec (Rysunek 3). Pacjentów, dla których występuje conajm-
niej jedna wartość jeden w odpowiadających im wierszach macierzy, nazywamy pokrytymi. Do-
datkowe wejścia równe jeden w rzędach nazywamy zanieczyszczeniem. Intuicyjnie, dobry wzorzec
wzajemnego wykluczania to taki, który pokrywa wielu pacjentów i ma małe zanieczyszczenie.

impurity 

coverage 

tu
m

o
rs

 

gene set 

Rysunek 3: Przykład wzorca wzajemnego wykluczania w binarnej macierzy danych mutacji genów
(kolumny) w nowotworach pacjentów (rzędy). Na czarno zaznaczone są wejścia macierzy równe jeden.

Zaobswerwowano, że zbiory genów, znajdujących się w tym samym szlaku sygnalizacyjnym, lub
wykonujących ten sam, ważny dla powstawania nowotworów proces, wykazują wzorzec wzajem-
nego wykluczania w danych mutacji genów [27]. Jedna z hipotez dotyczących przyczyn powsta-
wania wzorców głosi, że pierwsza występująca w rozwoju nowotworu mutacja dowolnego z tych
genów wystarczy, aby zmienić aktywność wspólnego szlaku lub procesu. Co za tym idzie, wzra-
sta przystosowanie komórki, w której ta pierwsza mutacja zaszła. Z tego powodu komórka ta
i jej potomstwo szybciej się namnażają i mutacja zaczyna dominować w populacji komórek w
nowotworze. Dodatkowe mutacje innych genów w tym zbiorze oczywiście mogą potem wystę-
pować, ale nie przynoszą wzrostu przystosowania, bo aktywność szlaku lub procesu została już
zmieniona przez pierwszą mutację. Stąd, te dodatkowe mutacje nie ulegają utrwaleniu w popu-
lacji komórek nowotworu. W przypadku, gdy przystosowanie zostaje zmienione przez dodatkowe
mutacje, ale tylko niewiele, powstają zanieczyszczenia.

Ostatnie lata przyniosły liczne prace, w których proponowano różnorakie metody identyfikacji
genów wzajemnie się wykluczających [28–34]. Powszechnie oceniano wzorce wzajemnego wyklu-
czania nadając im wagę rosnącą wraz z liczbą pokrytych pacjentów i malejącą liczbą zanieczysz-
czeń. Szacowanie istotności danego wzorca odbywało się na podstawie testów permutacyjnych.
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Najważniejszym wkładem publikacji [ESh3] do tej dziedziny było zaproponowanie pierwszego
probabilistycznego modelu oraz statystycznego testu wzajemnego wykluczania. Praca [ESh4]
wniosła nowy model i test, biorące pod uwagę proces nabywania mutacji w czasie rozwoju no-
wotworu i efektywną metodę wyszukiwania podzbiorów wzajemnie wykluczających się genów
w danych. Poniżej wprowadzam elementy teorii modeli generatywnych, wykorzystanych w tych
pracach.

4.3.1 Probabilistyczne modele generatywne

Dla danych zmiennych losowych X = (X1, . . . , Xn) probabilistyczne modele generatywne opisują
rozkład łączny na tych zmiennych P (X). Modele te nazywamy generatywnymi, gdyż poprzez
losowanie z modelu umożliwiają generowanie (symulowanie) danych o rozkładzie P (X). Słyn-
nym przykładem modeli generatywnych są sieci bayesowskie [35]. Sieć bayesowska M = (G, θ)
zdefiniowana jest przez parę (G, θ), gdzie G = (X,E) jest grafem acyklicznym skierowanym o
n wierzchołkach odpowiadającym zmiennym X, a E jest zbiorem krawędzi, natomiast θ jest
zbiorem parametrów modelu, θ = (θ1, . . . , θn). Dla danego wierzchołka Xi w grafie, Pa(Xi)
określa zbiór jego rodziców, czyli takich wierzchołków, od których krawędzie prowadzą do Xi.
Dla każdego wierzchołka Xi w grafie zadany jest lokalny warunkowy rozkład prawdopodobień-
stwa P (Xi|Pa(Xi), θi), parametryzowany θi. Łączny rozkład prawdopodobieństwa na X dla
sieci (G, θ) zadany jest wzorem

P (X|G, θ) =
∏

i

P (Xi|Pa(Xi), θi).

Uczenie sieci bayesowskiej M = (G, θ) z danych (obserwacji zniennych w X) polega na zidenty-
fikowaniu struktury grafu G i estymacji parametrów θ. W ogólności, uczenie struktury grafu G
dla sieci bayesowskiej jest problemem NP-trudnym [36, 37]. W zagadnieniach analizowanych w
[ESh3] i [ESh4] struktura sieci G była znana, a problemem była jedynie estymacja parametrów θ.
Wówczas jako pierwsze powstaje pytanie, czy model jest w ogóle identyfikowalny. Wiarogodność
danego modelu będziemy oznaczać jako L(θ|X) = P (X|θ).

Identyfikowalność modelu. Mówimy, że model sieci Bayesowskiej o znanej strukturze G jest
identyfikowalny, gdy dla każdej pary różnych modeli M1 = (G, θ1) i M2 = (G, θ2) zachodzi, że
wiarogodność L(θ1|X) 6= L(θ2|X). Aby wykazać identyfikowalność danego modelu, wystarczy
wykazać, że mapowanie z przestrzeni parametrów θ na wiarogodności zdefiniowane przez praw-
dopodobieństwa P (X|θ) jest odwracalne. Oznaczmy obserwację (realizację) zmiennych losowych
X jako x i rozważmy macierz Jacobiego, której kolumny odpowiadają poszczególnym parame-
trom θ, wiersze poszczególnym możliwym obserwacjom x, a wejścia są zadane przez δP (x|θ)

δθj
. Jeśli

ta macierz Jacobiego ma pełną rangę, badany model jest identyfikowalny.

Estymacja parametrów modelu. Przy zadanym grafie G i przy wszystkich zmiennych X ob-
serwowanych estymacja parametrów w modelach identyfikowalnych jest prosta. Dla dyskretnych
zmiennych X, estymacja każdego θi polega jedynia na zliczaniu relatywnej częstości wystąpień
konfiguracji zmiennej Xi i jej rodziców Pa(Xi). Dla zmiennych ciągłych, polega na obliczaniu
estymatorów parametrów ich rozkładów na podstawie obserwacji.

W przypadku, gdy wśród X występują zmienne ukryte, których wartości są niemierzone, esty-
macja parametrów staje się trudniejsza. Jedną z metod jej dokonywania jest algorytm maksy-
malizacji wartości oczekiwanej (ang. expectation maximization, w skrócie EM). Algorytm itera-
cyjnie dopasowuje wartości parametrów, tak aby maksymalizowały funkcję wiarogodności dla
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danych obserwowanych. Niech X = (Y, Z), gdzie Y oznaczają zmienne obserwowane, a Z zmien-
ne ukryte. Funkcja wiarogodności dla pełnych danych Y, Z i modelu M z parametrami θ ma
postać

L(θ|Y, Z) = P (Y, Z|θ).
Wiarogodność obserwowanych danych Y obliczamy jako rozkład brzegowy

L(θ|Y ) = P (Y |θ) =
∫

P (Y, Z|θ)dZ.

Estymator największej wiarogodności θ̂ parametrów modelu M definiujemy jako

θ̂ = argmax
θ

L(θ|Y ). (6)

Z powodu konieczności liczenia rozkładu brzegowego, łatwiej optymalizować wiarogodność peł-
nych niż obserwowanych danych. Z tej własności korzysta algorytm EM. Algorytm ten inicjujemy
losowymi wartościami parametrów θ(0). Każda iteracja t składa się z dwóch kroków: kroku E i
kroku M. W kroku E, w oparciu o wartości parametrów θ(t−1), obliczana jest wartość oczekiwa-
na logarytmicznej funkcji wiarogodności dla pełnych danych względem warunkowego rozkładu
prawdopodobieństwa P (Z|Y, θ(t−1)). W kroku M wyznaczane są wartości parametrów modelu
θ(t), maksymalizujące obliczoną wartość oczekiwaną logarytmicznej funkcji wiarogodności. Ite-
racja kończy się, gdy zmiany w wartości wiarogodności bądź parametrów są już małe. Algorytm
EM gwarantuje zbieżność do lokalnego maksimum. Zazwyczaj jest puszczany dla wielu różnych
punktów inicjalizacyjnych.

Parametry największej wiarogodności można też otrzymać metodą numeryczną, bezpośrednio
optymalizując wiarogodność danych obserwowanych, na przykład metodą rzutowania gradien-
tu [38].

4.3.2 Model i test wzajemnego wykluczania wprowadzone w pracy [ESh3]

W [ESh3] przyjęliśmy, że dane generowane są przez pewien probabilistyczny proces. W przy-
padku, gdy mutacje genów wzajemnie się wykluczają, proces ten przebiega następująco (Rysu-
nek 4A). Najpierw, z prawdopodobieństwem oznaczonym γ i zwanym pokryciem, wybierani są
pacjenci pokryci wzorcem. W każdym wierszu odpowiadającym pokrytemu pacjentowi wybie-
rany jest jeden gen, w ktorym zachodzi wykluczająca inne mutacja, czyli dokłanie jeden gen w
tym wierszu otrzymuje wartość jeden. Zakładamy, że wszystkie geny mogą otrzymać tę muta-
cję z równym prawdopodobieństwem. Następnie, w tym samym wierszu, jakikolwiek inny gen
może być zmutowany jako zanieczyszczenie, z prawdopodobieństwem oznaczonym δ. Na końcu,
tak orzymane wartości mogą zostać odwrócone w wyniku błędów: fałszywych pozytywów (z
prawdopodobieństwem α) i fałszywych negatywów (β).

Probabilistyczny model wzajemnego wykluczania, który odpowiada temu procesowi (Rysunek 4B)
przypisuje każdemu z wierszy jego prawdopodobieństwo. Oznaczmy θ = {γ, δ, α, β} zbiór para-
metrów modelu, zawierający prawdopodobieństwo pokrycia γ i zanieczyszczenia δ, prawdopo-
dobieństwo fałszywych pozytywów α i prawdopodobieństwo fałszywych negatywów β. Model
definiują zbiory zmiennych losowych ukrytych C, H, i T , a także obserwowane zmienne Y , i ich
rozkłady, parametryzowane przez θ. Dla każdego pacjenta, zmienna binarna C otrzymuje war-
tość 1 z prawdopodobieństwem γ, co oznacza, że pacjent jest pokryty przez wzorzec wzajemnego
wykluczania. Wartość zmiennej ukrytej H wskazuje na indeks genu, który otrzymał wykluczają-
cą mutację (każdy z równym prawdopodobieństwem 1/n). Wartości zbioru zmiennych ukrytych
binarnych T = (T1, . . . , Tn) są zapisem prawdziwego stanu mutacji genów u pacjenta. Każda
zmienna Tg ma wartość jeden gdy gen g albo ma wykluczającą mutację, albo zanieczyszczenie,
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Rysunek 4: Model wzajemnego wykluczania i model niezależności, zaproponowane w [ESh3]. A Proces
generujący dane w modelu wzajemnego wykluczania. Grafy modelu wzajemnego wykluczania B i modelu
niezależności C.

w przeciwnym wypadku ma wartość zero. Wartości zbioru obserwowanych zmiennych binarnych
Y = (Y1, . . . , Yn) odpowiadają zapisowi mutacji genów w danych, który może zawierać błędy.
Stąd, wartości zmiennych Y są identyczne z wartościami zmiennych T , za wyjątkiem przypadków
fałszywych pozytywów i negatywów. Formalnie, model jest siecią bayesowską, zdefiniowaną przez
graf na Rysunku 4B i równania lokalnych warunkowych rozkładów prawdopodobienstwa:

P (C = 1|θ) = γ

P (H = eg) =
1

n
P (Tg = 1|C = 1, H = eg, θ) = 1

P (Tg = 1|C = 1, H 6= eg, θ) = δ

P (Tg = 0|C = 1, H 6= eg, θ) = 1− δ

P (Tg = 0|C = 0, H) = 1

P (Yg|Tg, θ) = αYg(1−Tg)(1− α)(1−Yg)(1−Tg)β(1−Yg)Tg(1− β)YgTg ,

gdzie, dla genu g ∈ {1, .., n}, wektor binarny eg = (0, .., 0, 1, 0, ..., 0) długości n ma dokładnie
jedno wejście 1 na pozycji g. Stąd, H 6= eg oznacza, że gen inny niż g ma mutację wykluczają-
cą.

Stwierdzenie 1 ([ESh3]). Wiarogodność P (y|θ) dla zadanej obserwacji y (realizacji zmiennych
Y ) zależy jedynie od liczby jedynek k w tej obserwacji oraz od jej wymiaru n i wyraża się wzorem

fθ(k, n) = (1− γ)αk(1− α)n−k +
γ

n
dk−1(1− d)n−k−1(k(1− β)(1− d) + (n− k)βd),

gdzie d = δ(1− β) + (1− δ)α.

Zatem, wiarogodność dla wszystkich m obserwacji y = {y(1), ..., y(m)} można wyliczyć efektywnie
w jedynie O(n+ 1) krokach o stałej złożoności czasowej:

P (y|θ) =
m
∏

p=1

P (y(p)|θ) =
n
∏

k=0

fθ(k, n)
qk , (7)

gdzie qk jest liczbą obserwacji z k wartościami jeden w y.

Stwierdzenie 2 ([ESh3]). Dla n ≥ 3, model wzajemnego wykluczania jest identyfikowalny.

Mając udowodniony ten wynik, zaproponowaliśmy metody estymacji paramertów modelu wza-
jemnego wykluczania. Przy założeniu modelu zredukowanego, zakładając, że nie ma błędów
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(α = 0 i β = 0) i interesuje nas estymacja jedynie pokrycia γ i zanieczyszczenia δ, można to wy-
konać bardzo prosto. W tym przypadku Tpg = Ypg dla wszystkich p ∈ {1, ...,m}, g ∈ {1, ..., n}, i
logarytm wiarogodności ma postać

log(f{γ,δ,0,0}(k, n)) = q0 log(1− γ) +
n
∑

k=1

qk(log(γ) + log(
k

n
) + (k− 1) log(δ) + (n− k) log(1− δ)).

Stąd proste wyliczenia prowadzą do estymatorów maksymalnej wiarogodności dla parametrów
γ̂ = 1− q0

m i δ̂ =
∑n

k=1 kqk−mγ̂
(n−1)mγ̂ . W przypadku pełnego modelu, z niezerowymi błędami, zapropo-

nowaliśmy algorytm EM w celu estymacji parametrów (Algorytm 1 w [ESh3]). Oznaczmy przez
i liczbę inicjalizacji parametrów dla których algorytm jest wywoływany, a przez J maksymalną
liczbę iteracji. Po jednorazownym zliczeniu liczby jedynek w każdej z m obserwacji w O(mn)
krokach, dzięki Stwierdzeniu 1 algorytm może działać bardzo wydajnie. W kroku E obliczane
jest pięć wartości oczekiwanych w czasie stałym dla n + 1 wartości k. Krok M jest wykonywa-
ny w czasie stałym. Obliczenie wartości różnicy logarytmu wiarogodności w każdej iteracji ma
pesymistyczną złożoność O(n+ 1), a zatem złożoność całego algorytmu to O(iJ(n+ 1)).

W tej samej pracy [ESh3] zaproponowaliśmy także model zerowy dla mutacji, który nie zakładał
ich wzajemnego wykluczania. Przeciwnie, model ten czynił jedynie proste założenie, że mutacje
róznych genów są od siebie niezależne. Według tego modelu, nazwanego modelem niezależności ,
każdy gen g ma swoje przypisane prawdopodobieństwo mutacji πg. Wektor π = {π1, ..., πn} jest
wektorem paramterów tego modelu (Rysunek 4C). Niech kg oznacza liczbę pacjentów z mutacją
genu g. Logartym wiarogodności dla danych m obserwacji y w modelu niezależności wyraża się
wzorem

log(P (y|π)) =
∑

g

(

kg log(πg) + (m− kg) log(1− πg)
)

, (8)

a estymatory największej wiarogodności parametrów tego modelu są dane przez π̂g = kg/m.

Mając zadane modele wzajemnego wykluczania i niezleżności, rozwinęliśmy test wzajemnego
wykluczania. Ze względu na to, że modele te nie są w sobie zagnieżdżone, test porównuje ich
wiarogodności dla danych y, opierając się o statystykę Vuonga [39] V . Statystyka V zdefiniowana
jest jako standaryzowany i korygowany iloraz logarytmów wiarogodności:

V (y) =
1√
mσ

log
(P (y|θ̂)
P (y|π̂)

)

− log(m)

2
(4− n),

gdzie P (y|θ̂) (równanie 7) to wiarogodność dla danych y i estymatorów największej wiarogod-
ności parametrów θ̂ w modelu wzajemnego wykluczania, a P (y|π̂) (równanie 8) to wiarogodność
dla danych y i estymatorów największej wiarogodności parametrów π̂ w modelu niezależności,
zaś σ to odchylenie standardowe logarytmów ilorazów wiarogodności dla różnych obserwacji.
Drugi człon tego wyrażenia odpowiada korekcji różnicy liczby parametrów pomiędzy tymi dwo-
ma modelami. Dla niezagnieżdżonych modeli V (y) ma rozkład normalny f(v; 0, 1) ze średnią
0 i wariancją 1 [39]. V (y) przyjmuje wartość 0 gdy modele mają równą odległość Kullbacka-
Leiblera od prawdziwego modelu, z którego zostały wygenerowane dane y. Stąd, p-wartość w
teście wzajemnego wykluczania wyliczamy jako 1− f(V (y); 0, 1). Niska p-wartość w tym teście
oznacza, że model wzajemnego wykluczania jest bliższy (według odległości Kullbacka-Leiblera)
modelowi prawdziwemu niż model niezależości.

Zaproponowana w [ESh3] metoda otrzymała nazwę muex i została zaimplementowana w języku
R. W porównaniu do innych metod, muex wykazał się dużą czułością w wykrywaniu interakcji
wzajemnego wykluczania pomiędzy genami o niskiej częstotliwości mutacji. W zastosowaniu do
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danych glejaka i pan-rakowych, muex umożliwił identyfikację kilku istotnych wzorców wyklu-
czania o potencjalnie dużym znaczeniu biologicznym. Najbardziej istotnym statystycznie znale-
zionym zbiorem genów wzajemnie wykluczających się dla glejaka był zbiór {EGFR, GCSAML,
IDH1, OTC }.

4.3.3 Model, metoda wyszukiwania i test wzajemnego wykluczania wprowadzone
w pracy [ESh4]

W porównaniu z pracą [ESh3], w [ESh4] wprowadzone jest kilka ważnych usprawnień. Po pierw-
sze, muex to jedynie metoda oceniania wzorca wzajemnego wykluczania dla zadanego zbioru
genów i jego istotności statystycznej. W zastosowaniu muex do danych mutacji wielu genów,
dokonaliśmy brutalnego przeszukiwania i ocenialiśmy wzorce dla wszystkich możliwych podzbio-
rów genów o zadanej liczebności. W [ESh4] wprowadziliśmy efektywną procedurę wyszukiwania
wzorców w danych. Co ważne, znajduje ona nie jeden, najlepszy wzorzec, ale wszystkie istot-
ne wzorce naraz. Drugim nowatorskim aspektem [ESh4] jest modelowanie nabywania mutacji
w czasie jako procesu Poissona, a co za tym idzie, modelowanie czasu oczekiwania na mutację
rozkładem wykładniczym. W oparciu o ten model zaproponowany został nowy test wzajemnego
wykluczania. Trzecim usprawnieniem jest wprowadzenie parametru określającego stopień wza-
jemnego wykluczania. Metodyka [ESh4] przedstwiona jest na Rysunku 5 i składa się z trzech
kroków.

Mając zbiór danych o mutacjach k genów dla M pacjentów, w pierwszym kroku badamy wzajem-
ne wykluczanie się każdej z

(

k
2

)

par genów i, j, estymując stopień wzajemnego wykluczania µij

oraz p-wartość przy hipotezie µij 6= 0 przeciw zerowej µij = 0. Złożoność obliczeniowa tego kroku
wynosi O(k2). W drugim kroku konstruujemy graf o wierzchołkach odpowiadających genom i
nieskierowanych krawędziach pomiędzy każdą taką parą (i, j) genów, dla których p-wartość jest
niższa od ustalonego parametru odcięcia p-wartości ppair oraz ich stopień wykluczania µij jest
większy od parametru stopnia wykluczania µpair. Parametry te dobierane są według pożądanych
poziomów czułości i specyficzności, określonych w testach na danych symulowanych. Następnie
identyfikujemy potencjalne grupy wzajemnie wykluczających się genów jako maksymalne kliki
w skonstruowanym grafie. W tym celu korzystamy z algorytmu Brona i Kerboscha, opartego
o podejście podziału i ograniczeń, którego pesymistyczna złożoność wynosi O(3k/3) [40]. W
ostatnim kroku estymujemy stopień wzajemnego wykluczania i odpowiednią p-wartość dla każ-
dej zidentyfikowanej grupy i wybieramy te, które mają p-wartość (po korekcji Bonferonniego)
mniejszą niż zadany poziom istotności. Krok ten opiera się o estymację parametrów dla każdej
kliki metodą numerycznej optymalizacji, wymagającej odwracania macierzy (metodą eliminacji
Gaussa-Jordana o sześciennej złożoności) [38]. Stąd, jego pesymistyczna złożoność obliczeniowa
wynosi O(sqq

3), gdzie q to rozmiar maksymalnej kliki, a sq to liczba takich klik w grafie.

Rysunek 5: Schemat metody zaproponowanej w [ESh4].

Wprowadzimy teraz zmienne rozważane w [ESh4]. Dla danych n genów, indeksowanych przez
N = {1, 2, . . . , n}, mutacje tych genów reprezentowane są przez wektor binarnych zmiennych
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losowych X = (X1, X2, . . . , Xn), obserwowanych w chwili Tobs ∼ Exp(λobs). Czas obserwa-
cji zazwyczaj odpowiada czasowi operacji usunięcia guza lub pobrania biopsji. Czasy ocze-
kiwania na wystąpienie mutacji genów reprezentowane są przez wektor zmiennych losowych
T = (T1, T2, . . . , Tn), gdzie Ti ∼ Exp(λi), dla każdego i ∈ N . Zmienne X są obserwowane, a
zmienne T i Tobs są ukryte. Fakt, że mutacja danego genu jest obserwowana w nowotworze
pacjenta oznacza, że zaszły dwa zdarzenia. Po pierwsze, w pewnej chwil czasu liczonej od ini-
cjalizacji guza, mutacja pojawiła się w jednej z jego komórek. Po drugie, mutacja ta uległa
utrwaleniu, czyli została przeniesiona na kolejne pokolenia komórek i w momencie obserwacji
występuje w dużej ich proporcji. Dla danego pacjenta będziemy oznaczać realizację X jako x,
gdzie x ∈ {0, 1}n, i nazywać ją genotypem. Ponadto dla danego podzbioru ineksów K ⊂ N o
liczebności |K|, będziemy oznaczać przez gK taki genotyp, w którym pozycje na indeksach w K
są równe 1 a pozycje o indeksach w N \K są równe 0.

Rysunek 6: Grafy modelu zerowego (A) i wzajemnego wykluczania (B), zaproponowanych w pra-
cy [ESh4].

Model zerowy (Rysunek 6A), parametryzowany przez θNull = (λ1, λ2, . . . , λn, λobs), zakłada, że
zmienne odpowiadające mutacjom w zadanych n genach są od siebie niezależne pod warunkiem
zmiennej odpowiadającej chwili obserwacji Tobs. Mutacja w gene i może być zaobserwowana
wtedy i tylko wtedy gdy czas oczekiwania na tę mutację jest krótszy niż czas obserwacji.

Genotyp g∅ obserwujemy gdy czas obserwacji jest krótszy niż wszystkie czasy oczekiwania na
mutacje. Stąd, w tym wypadku, Tobs jest minimum z n + 1 współzawodniczących rozkładów
wykładniczych (ang. competing exponentials):

P (g∅ | θNull) = P

(

Tobs < min
i∈N

Ti

)

=
λobs

λobs +
∑

i∈N λi
. (9)

Dany genotyp gK z K 6= ∅ obserwujemy, gdy czasy oczekiwania na mutacje występujące w prób-
ce, Ti, dla każdego i ∈ K, są krótsze niż czas obserwacji, a czasy oczekiwania na mutacje nie
występujące w próbce, Ti, dla każdego i ∈ N \K, są dłuższe niż czas obserwacji. Zatem, praw-
dopodobieństwo P (gK | θNull) jest sumą prawdopodobieństw wszystkich możliwych porządków
na czasach oczekiwania na wszystkie występujące mutacje. Rekursywnie stosując wyrażenie na
prawdopodobieństwo minimum z współzawodniczących rozkładów wykładniczych można wyra-
zić je wzorem

P (gK | θNull) = P

(

max
i∈K

Ti ≤ Tobs < min
i∈N\K

Ti

)

=
∑

(i1,i2,...,i|K|)∈SK

λobs

λobs +
∑

i∈N\K λi

|K|
∏

j=1

λij
∑|K|

l=j λil + λobs +
∑

i∈N\K λi

,
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gdzie SK = {(iσ(1), iσ(2), . . . , iσ(|K|)) | ij ∈ K dla każdego j oraz σ ∈ Σ|K|} oznacza zbiór
wszystkich permutacji indeksów w K, gdzie Σk jest grupą permutacji zbioru k-elementowego.

Jako że zmienne obserwowane X nie zawierają informacji o czasie wydarzeń, model zerowy θNull

jest nieidentyfikowalny.

Stwierdzenie 3 ([ESh4]). Model zerowy θNull = (λ1, λ2, . . . , λn, λobs) jest identyfikowalny jedy-
nie co do λobs.

Bez straty ogólności, ustalmy wartość λobs = 1. Takie ustalenie jest równoważne przeskalowaniu
współczynników czasów oczekiwania przez λobs. Zreparametryzowany w ten sposób model zerowy
θNull = (λ1, λ2, . . . , λn) jest identyfikowalny. W [ESh4] pokazujemy, że w przypadku pary genów
(n = 2) istnieją analityczne wzory dla modelu zerowego.

Stwierdzenie 4 ([ESh4]). W przypadku n = 2, istnieją zamknięte wyrażenia dla estymatorów
największej wiarogodności parametrów λ1 and λ2 w modelu zerowym θNull.

W pozostałych przypadkach (dla n > 2) estymatory największej wiarogodności otrzymujemy
przyrównując pierwsze pochodne wiarogodnosci po odpowiednich parametrach do zera w sposób
numeryczny, korzystając z metody rzutowania gradientu [38].

W modelu wzajemnego wykluczania n genów (Rysunek 6B), zakładamy, że geny te wykonują
tę samą funkcję biologiczną, a zatem, mutacja tylko jednego bądz, w zależności od stopnia wza-
jemnego wykluczania, tylko niewielkiej ich części musi być zajść, aby zmienić bądź wyłączyć tę
funkcję. Oznaczmy stopień wykluczania dla grupy n genów z indeksami w N jako µN .Im większy
stopień wzajemnego wykluczania, tym większe prawdopodobieństwo, że mutacja z najkrótszym
czasem oczekiwania utrwali się w populacji komórek jako jedyna z grupy n genów. Stąd, 1−µN

określa prawdopodobieństwo naruszenia idealnego wzajemnego wykluczania poprzez utrwalenie
dodatkowych mutacji. Dla µN → 0, model wzajemnego wykluczania redukuje się do mode-
lu zerowego. Parametry modelu wzajemnego wykluczania oznaczamy θME = (λ1, λ2, . . . , λn,
λobs, µN ).

Prawdopodobieństwo obserwowania genotypu g∅ w modelu wykluczania jest takie samo jak
w modelu zerowym (por. równanie 9), jako że brak mutacji nie wskazuje na ich wzajemne
wykluczanie:

P (g∅ | θME) = P

(

Tobs < min
i∈N

Ti

)

=
λobs

λobs +
∑

i∈N λi
.

Dany genotyp gK z mutacją dokładnie jednego genu, dla |K| = 1, może być zaobserwowany
z dwóch powodów. Po pierwsze, K może być zbiorem wzajemnie wykluczających się genów.
Po drugie, proces powstawania guza może być obserwowany akurat w takim momencie, gdy
tylko jedna mutacja z gupy niepowiązanych ze sobą genów zdążyła wystąpić, mając najkrótszy
czas oczekiwania. A zatem, prawdobieństwo obserwowania genotypu gK to suma ważona dwóch
członów. Pierwszy człon, ważony przez µN , to prawdopodobieństwo, że TK to najkrótszy z
czasów oczekiwania dla grupy K przy założeniu wzajemnego wykluczania. Drugi człon, ważony
przez (1 − µN ), to prawdopodobieństwo w modelu zerowym, że obserwowana mutacja zaszła
jako pierwsza i jedyna, bez wzajemnego wykluczania tych genów.

P (gK | θME) =

µNP

(

TK < min
i∈N\K

(Ti, Tobs)

)

+ (1− µN )P

(

TK ≤ Tobs < min
i∈N\K

Ti

)

=
λk;k∈K

λobs +
∑

i∈N λi

λobs + µN (
∑

i∈N λi − λk;k∈K)

λobs +
∑

i∈N λi − λk;k∈K
.
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Genotyp gK dla |K| > 2, czyli genotyp z więcej niż jedną mutacją, to odchylenie od idealnego
wzorca wzajemnego wykluczania. Prawdopodobieństwo obserwowania każdej dodatkowej mu-
tacji równa się prawdopodobieństwu, że czas oczekiwania na tę mutację był krótszy niż czas
obserwacji, ważone przez 1 − µN , czyli prawdopodobieństwo naruszenia idealnego wzajemnego
wykluczania

P (gK | θME) = (1− µN )P

(

max
i∈K

Ti ≤ Tobs < min
i∈N\K

Ti

)

= (1− µN )
∑

(i1,i2,...,i|K|)∈SK

λobs

λobs +
∑

i∈N\K λi

|K|
∏

j=1

λij
∑|K|

l=j λil + λobs +
∑

i∈N\K λi

.

Stwierdzenie 5 ([ESh4]). Model wzajemnego wykluczania θME = (λ1, λ2, . . . , λn, µN , λobs) jest
identyfikowalny jedynie co do λobs.

Podobnie jak w przypadku modelu zerowego, bez straty ogólności możemy ustalić wartość
λobs = 1. Tak zreparametryzowany model wzajemnego wykluczania θME = (λ1, λ2, . . . , λn, µN )
jest identyfikowalny. Parametry modelu wzajemnego wykluczania otrzymujemy numerycznie
maksymalizując wiarogodność metodą rzutowania gradientu [38].

Aby przeprowadzić test wzajemnego wykluczania n genów w oparciu o modele wzajemnego
wykluczania i zerowy, skonstruowaliśmy test ilorazu wiarogodności dla hipotezy zerowej µN = 0
i hipotezy alternatywnej µN 6= 0. Logarytm ilorazu wiarogodności dla tych modeli ma rozkład
χ2 z jednym stopniem swobody, z czego korzystamy wyznaczając p-wartości.

Metoda zaproponowana w [ESh4], nazwana TiMEx, została zaimplementowana w paczce R
(www.bsse.ethz.ch/cbg/software/TiMEx). TiMEx został zastosowany do zbiorów danych dla
glejaka, raka piesi i raka jajnika. Oceniając znalezione interakcje wzajemnego wykluczania mu-
tacji dla zbiorów genów pod kątem występowania tych genów w znanych ścieżkach biologicznych
związanych z rakiem, wykazaliśmy, że TiMEx znajduje interakcje o większym znaczeniu bio-
logicznym, niż interakcje znalezione przez inne metody, MultiDendrix [31] oraz muex [ESh3].
Wśród najbardziej statystycznie istotnych zbiorów wzajemnie wykluczających się genów, znale-
zionych przez TiMEx znalazły się {PTEN, CDK4, EGFR, NF1} dla glejaka, {CDH1, MAP3K1,
GATA3, CDKN1B, MIEN1} dla raka piersi oraz {BRCA2, RB1, CCNE1} dla raka jajnika.

4.4 Konkluzje

Prace składające się na omawiany dorobek wniosły w dziedzinę identyfikacji interakcji pomiędzy
genami w nowotworach kilka nowatorskich rozwiązań. W odróżnieniu od wielu poprzedzających
je publikacji w tej dziedzinie, nasze metody opierają się o modele probabilistyczne i testy staty-
styczne. Kryterium S i metoda SurvLRT, zaproponowane odpowiednio w [ESh1] oraz [ESh2] były
pierwszymi, które umożliwiły identyfikację interakcji epistazy z danych genomowych i danych
przeżycia pacjentów. Metodologia [ESh1] opiera się o oszacowanie średniej czasu przeżycia dla
pacjentów z pojedynczymi mutacjami i porównanie tego czasu ze średnim czasem przeżycia
pacjentów z oboma mutacjami naraz i pacjentów bez obu mutacji. Praca [ESh2] wnosi nową
metodę, w której bezpośrednio modelujemy dostosowanie komórek o danym genotypie jako pa-
rametr modelu przeżycia pacjentów. Konstruuje też test ilorazu wiarogodności dla interakcji
epistazy. Jej głównym wkładem jest uogólnienie pojęcia epistazy i modelowanie interakcji nie
tylko dla par ale i dla trójek genów. Modelowanie epistazy pomiędzy trójkami genów formalizuje
i uogólnia takie interakcje znane w biologii, jak warunkowa syntetyczna letalność.

Prace [ESh3] i [ESh4] wprowadziły pierwszymi modelami generatywnymi dla wzorca wzajemnego
wykluczania. W [ESh3] rozwinęliśmy model interakcji wzajemnego wykluczania, w którym po-
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jęcia pokrycia i zanieczyszczenia wzorca stały się parametrami modelu. Zaproponowaliśmy test
ilorazu wiarogodności, w którym mogliśmy badać istotność wykluczania dla mutacji zadanego
zbioru genów. Praca [ESh4] rozszerza [ESh3] i stanowi nowe spojrzenie na proces generowania
danych we wzorcach wzajemnego wykluczania. Po pierwsze, w odróżnieniu od [ESh3], proponuje
efektywną procedurę wyszukiwania takich wzorców. Po drugie, bezpośrednio modeluje stopień
wzajemnego wykluczania i po trzecie wnosi nowy test jego istotności.

5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych

Pozostałe publikacje naukowe

[ES18] J. Tiuryn, E. Szczurek, Learning signaling networks from combinatorial perturbations by
exploiting siRNA off-target effects, Praca przyjęta na ISMB, ukaże się w specjalnym wy-
daniu Bioinformatics, służącym jako ISMB 2019 Proceedings, 2019 (IF 5.481)
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Metoda regresji z dyskretnymi predyktorami [ES1]

W [ES1] zaproponowaliśmy nowy algorytm dla trudnego problemu uczenia się z danych o nomi-
nalnych predyktorach i rzeczywistej zmiennej objaśnianej, gdzie liczba predyktorów jest większa
niż liczba obserwacji w danych (niż wielkość próby uczącej). Algorytm ten bazuje na uczeniu
warstwowym i postępuje w dwóch krokach. W pierwszym kroku uczymy się relacji preferen-
cji pomiędzy danymi. W drugim kroku, w oparciu o nauczoną relację preferencji, proponuje-
my rozwiązania dla trzech problemów o różnej skali trudności: (1) uczenia rankingu obserwacji
względem ich wartości zmiennej objaśnianej, (2) uczenia wartości zmiennej objaśnianej dla da-
nych obserwacji, (3) optymalizacji wartości obserwacji dających maksymalną wartość zmiennej
objaśnianej.

Rozwój klasy algorytmów H-boosting oraz nowego algorytmu boostingu w
oparciu o teorię gier [ES2], [ES5]

W [ES2] rozwinęliśmy teorię prezentowaną w pracy [41], gdzie po raz pierwszy pokazano związek
algorytmów teorii gier z metodą statystycznego uczenia algorytmem boosting. Zaproponowali-
śmy nową klasę metod klasyfikacji typu boosting, nazwaną H-boosting, która opiera się o strate-
gie spójne w sensie Hannana. Te strategie mają na celu minimalizację żalu gracza, czyli różnicy
pomiędzy oczekiwaną łączną stratą, a stratą uzyskaną w najlepszej możliwej strategii. Pokaza-
liśmy, że algorytm boostingu "ważonej większości", zaproponowany przez [41] należy do klasy
algorytmów H-boostingu. Zaproponowaliśmy też nowy algorytm boostingu, który jest kolejnym
przykładem metody opartej o strategię minimalizacji żalu. Nowa metoda znalazła zastosowanie
w problemie klasyfikacji pacjentów w oparciu dane spektrometrycznych w pracy [ES5].
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Identyfikacja genów pełniących rolę w systemie sekrecji typu IV w Bacillus

anthracis [ES3]

W [ES3] przeprowadziliśmy analizę bioinformatyczną polegającą na badaniu dalekiej homologii
i kontekstu genomicznego, która pozwala na identyfikację genów kodujących białka pełniące rolę
w systemie sekrecji typu IV w bakteriach Bacillus anthracis.

Algorytmy wyszukiwania podobnych sekwencji białkowych w oparciu o ziarna
podzbiorów [ES4], [ES6]

W pracach [ES4] oraz [ES6] zajmowaliśmy się tematyką porównywania sekwencji białkowych.
Efektywne algorytmy prównywania sekwencji oparte są o tzw ziarna, czyli krótkie wzorce na
specjalnie skonstruowanych alfabetach. Tutaj badaliśmy ziarna podzbiorowe, oryginalnie zapro-
ponowane przez [42], gdzie alfabet ziarna powstaje jako pewien zbiór antyłańcuchów wybranych
z porządku częściowego, jakim jest zadane hierarchiczne grupowanie aminokwasów. Głównym
badanym zagadnieniem było projektowanie alfabetów ziaren na potrzeby efektywnego wyszuki-
wania podobnych sekwencji, osiągającego optymalną czułość i specyficzność.

Modelowanie szlaków sygnalizacyjnych z danych perturbacyjnych [ES7], [ES16],
[ES18]

Prace [ES7], [ES16] i [ES18] wprowadziły kilka metod modelowania szlaków sygnalizacyjnych
z danych perturbacji genów w tych szlakach. W [ES7] założylismy, że szlak sygnalizacyjny jest
znany i zadany grafem skierowanym i funkcjami logicznymi. Funkcje te opisane są na wierzchoł-
kach i ich rodzicach w grafie i określają stan każdej zmiennej odpowiadającej danemu genowi
w zależności od stanów rodziców. Założylismy też, że liściom grafu odpowiadają czynniki trans-
krypcyjne regulujące odpowiedź komórki na włączenie tej ścieżki, a także, że regulacja ta opisuje
się zestawem nieznanych funkcji logicznych. Eksperymenty perturbacyjne, zmieniające stan ge-
nów w ścieżce, i co za tym idzie, również stan czynników transkrypcyjnych, zmieniają ekspresję
regulowanych genów. Nieznane funkcje regulacji mogą być zrekonstruowane na podstawie od-
czytów ekspresji regulowanych genów dokonanych podczas takich ekperymentalnych interwen-
cji. Problemem rozważanym w [ES7] było projektowanie minimalnego zbioru ekperymentów w
celu identyfikacji funkcji regulacji. Pokazaliśmy, że ten problem jest NP-trudny i zaproponowa-
liśmy efektywny algorytm zachłannego dobierania eksperymentów. Praca [ES16] wprowadziła
nowy statystyczny model ścieżek sygnalizacyjnych, przedstawiający ścieżkę jako graf skierowany
domknięty, w którym wierzchołki odpowiadają genom, a krawędzie odpowiadają relacji prze-
noszenia efektu perturbacji pomiędzy genami. Zainspirowani [ES15], wprowadziliśmy założenie,
że fenotyp mierzony w danym eksperymencie jest zaszumioną kombinacją liniową wkładów od
każdego z perturbowanych genów w tym ekperymencie. Stąd nazwa linear effects model (LEM).
Przedstawiliśmy dowód identyfikowalności LEM przy założeniu, że wkłady są ściśle dodatnie. Za-
proponowaliśmy też metodę estymacji parametrów modelu opartą o bayesowską regresję liniową
i efektywne metody przeszukiwania przestrzeni grafów skierowanych domkniętych. W [ES18] roz-
szerzyliśmy LEM pozwalając na dowolne niezerowe wkłady i dowiedliśmy identyfikowalność
rozszerzonego modelu w dwóch przypadkach: (i) dla ścieżek zawierających do pięciu genów i
eksperymentów na wszystkich pojedynczych i wszystkich parach tych genów oraz (ii) dla ście-
żek zawierających ponad pięć genów i eksperymentów na wszystkich pojedynczych, wszystkich
parach i wszystkich trójkach tych genów.
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Modelowanie ekpresji genów regulowanych przez dane czynniki trakskrypcyj-
ne [ES8], [ES9], [ES10], [ES11]

Ten zbiór prac zawiera szereg metod przydatnych do modelowania regulacji genów przez czynniki
transkrypcyjne. W [ES8] wprowadziliśmy probabilistyczny model ekspresji genów jako miesza-
nek gaussowskich i algorytm EM dla estymacji parametrów tego modelu. Model ten bierze pod
uwagę wiedzę o tym, który gen jest regulowany przez który czynnik transkrypcyjny. Ta wiedza
dyktuje, w którym komponencie mieszanki powinna znaleźć się ekspresja tych genów w danym
eksperymencie. Nasz model został zaimplementowany w paczce R o nazwie bgmm i opublikowa-
ny w [ES10] jako ogólne narzędzie do estymowania mieszanek gaussowskich przy z góry znanych
komponentach dla niektórych obserwacji. W [ES9] zastosowaliśmy bgmm do badania regulacji
genów w dwóch różnych warunkach i do studiowania fenomenu deregulacji genów. W [ES11] prze-
prowadziliśmy analizę regulacji genów przez takie czynniki transkrypcyjne, które wiążą się do
sekwencji promotorowych jako dimery.

Prace stosujące metody uczenia maszynowego do danych biologii molekularnej
[ES12], [ES17]

Praca [ES12] jest wynikiem wzięcia udziału w szóstej edycji konkursu o nazwie Dialogue for
Reverse Engineering Assessments and Methods (DREAM) Challenge, którego wyzwaniem było
przewidywanie ekspresji genów z danych o sekwencjach promotorowych. W [ES17] wytrenowa-
liśmy trzy modele uczenia maszynowego: model maszyn wektórów wspierających z liniowym
jądrem i selekcją predyktorów, regresję logistyczną z regularyzacją normą L1, a także lasy lo-
sowe [43], przewidujące typ raka z danych o mutacjach i zmianach liczby kopii w genomach
nowotworów pacjentów z jak najmniejszej liczby informatywnych predyktorów. Praca ta wyka-
zała, że zmiany liczby kopii genów są lepszymi predyktorami typu raka niż mutacje pojedynczych
nukelotydów w sekwencjach kodujących geny.

Model procesu powstawania mutacji w nowotworach [ES13]

Praca [ES13] wprowadziła nowy model ewolucji w raku. Dla każdej kombinacji mutacji genów g
(każdego genotypu), model ten estymuje jej prawdopodobieństwo P (g) utrwalenia się w genomie
nowotworowym, w oparciu o mutacje obserwowane u pacjentów. Model bierze pod uwagę fakt,
że mutacje te powstają w procesie ewolucji i że są nabywane w kolejnych generacjach populacji
komórek nowotworowych w nieznanej kolejności. Zaproponowana metoda, nazwana Bayesian
Mutational Landscape (BML), używa sieci bayesowskiej do estymacji P (g). W pracy proponu-
jemy efektywny algorytm uczenia tej sieci. Następnie, zaproponowaliśmy rekursywny algorytm
wnioskowania o najbardziej prawdopodobnej kolejności nabywania mutacji w procesie ewolucji
nowotworu w oparciu o nauczoną sieć.

Modelowanie odczytów z danych perturbacyjnych niwelujące efekty poza-
celowe [ES14], [ES15]

Molekularne eksperymenty perturbacyjne na komórkach wykonywane są najczęściej metodą in-
terferencji RNA (w skrócie RNAi). Technika ta, której celem jest wyłączenie konkretnego genu
i mierzenie efektu tej interwencji, jest jednym z podstawowych narzędzi badawczych w biologii
molekularnej. Jakość odczytów z RNAi jest jednak obniżona przez tak zwane efekty poza-celowe.
Poza pojedynczym genem, który eksperyment ma wyłączać, wyłączana jest jeszcze duża liczba
innych, niechcianych genów. To komplikuje zadanie odkrywania tak zwanych hitów , czyli takich
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genów, których wyłączenie powoduje najsilniejsze zmiany mierzonych zmiennych. W [ES14] ana-
lizujemy wielkoskalowe dane perturbacyjne, pochodzące z równolegle wykonanych ekperymentów
na komórkach ludzkich, zainfekowanych ośmioma różnymi patogenami, z odczynnikami pocho-
dzącymi od trzech różnych dostawców, celującymi we wszystkie znane kinazy. Zaproponowali-
śmy nowy model statystyczny, zwany równoległym modelem mieszanym (ang. parallel mixed
model), który jest oparty o liniowy model mieszany i który umożliwia określenie współczynnika
fałszywych odkryć dla hitów. Praca [ES15] bezpośrednio modeluje efekty poza-celowe. Ten nowy
model, o nazwie gespeR, wykorzystuje predykcje genów poza-celowych dla każdego odczynnika
i przedstawia każdy odczyt jako kombinacje liniową wkładów od zarówno genu celowo wyłą-
czonego jak i genów poza-celowych. Dzięki temu założeniu, problem dekonwolucji wkładów od
poszczególnych genów można przedstawić jako problem regularyzowanej regresji liniowej. Stąd,
implementacja gespeRa opiera się o metodę elastic net [43].
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