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Abstract: Modern research of viral diseases relies on genomic data processing. Not only is the se-

quence of a virus important, genomic sequence of specific receptors in affected organisms also 

plays an important role. In this paper, a novel package for processing of next generation sequencing 

data in infectious disease written using R/Bioconductor language is proposed. Functionality of the 

package, including implementation of advanced SSAHA algorithm for fast database searches, in 

demonstrated using genotyping of genes for MHC and KIR receptors of HIV positive macaques. 
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1 ÚVOD 

HIV je jedním z nejdiskutovanějších světových problémů již od svého objevu roku 1981. Infekce 

virem HIV je charakterizována akutní virémií. Malá část populace však vykazuje schopnost úspěš-

ně udržovat koncentraci viru na stabilní úrovni i bez terapie. Při studii lidského genomu bylo pro-

kázáno, že za tuto přirozenou rezistenci proti viru HIV mohou z velké části jednonukleotidové po-

lymorfismy v oblasti hlavního histokompatibilního komplexu MHC a na genech kódujících recep-

tory tzv. NK buněk (natural killer) [1]. Z tohoto důvodu se na tyto geny zaměřuje velké množství 

výzkumů HIV, pro které je neustálá poptávka po stále dokonalejších metodách zpracování dat. Ta-

to práce se zaměřuje právě na rychlé a efektivní zpracování surových sekvenačních dat 

v programovacím jazyce R a přináší volně dostupný balíček genDP jednoduše instalovatelný příka-

zem install_github("janmatula/genDP").  

2 PŘEDZPRACOVÁNÍ SEKVENAČNÍCH DAT 

2.1 DEMULTIPLEXACE 

Plný sekvenační běh má velice často nadměrnou kapacitu pro sekvenování pouze jednoho vzorku 

DNA. Abychom byli při sekvenování co nejefektivnější, sekvenujeme mnohdy více vzorků v jed-

nom sekvenačním běhu. Vzniká tedy nutnost použití multiplexačních identifikátorů. Multiplexační 

identifikátory, dále MIDy, jsou krátké sekvence nukleotidů uměle vložené ve fúzních primerech. 

Jejich kombinace s primerem nasedajícím na sekvenovanou DNA poté pomáhá jednoznačně určit, 

které čtení náleží kterému vzorku. Pro demultiplexaci sekvencí byla v R vytvořena funkce demulti-

plex. Funkce využívá regulárních výrazů pro identifikaci sekvencí z neroztříděného souboru podle 

MIDů v obou směrech čtení. MIDy jsou následně smazány. 

2.2 KONDENZACE 

Demultiplexované FASTA soubory obsahují redundantní informaci v podobě opakujících se čtení 

těch samých sekvencí. Pro zbavení se těchto nadbytečných sekvencí byla vytvořena funkce con-

dense. Funkce najde všechny unikátní sekvence nukleotidů ve FASTA souboru a počet výskytů 

každé z nich. Unikátní sekvence jsou seřazeny podle jejich počtu a uloženy do nového FASTA 
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souboru s počty v hlavičce. Volitelným vstupem funkce je práh. Práh zajišťuje zanedbání všech 

sekvencí s počtem výskytu nižším než jeho hodnota. Používá se, protože u sekvencí, jejichž počet 

byl v původním souboru velmi malý, je velice pravděpodobné, že vznikly chybou při sekvenování, 

a tudíž nemají žádnou vypovídající hodnotu. Schéma kondenzace a demultiplexace znázorňuje Ob-

rázek 1:. 

 

Obrázek 1: Schéma demultiplexace a kondenzace 

3 VYHLEDÁNÍ SEKVENCÍ DNA V REFERENČNÍ DATABÁZI 

S přibývajícím množstvím dat plynoucího především z masivně paralelního sekvenování je neustá-

lá poptávka po efektivních a rychlých metodách vyhledávání v rozsáhlých databázích. Potřeba vy-

soké rychlosti vedla k vývoji softwarových nástrojů, jako jsou například BLAST, FASTA a 

Cross_match. Dalším pokusem o urychlení procesu vyhledávání v databázích je SSAHA (Sequence 

Search and Alignment by Hashing Algorithm) navržený Ningem, Coxem a Mullikinem [1]. Jelikož 

žádný z veřejně dostupných balíčků pro R tuto unikátní metodu nenabízí, byl implementován do 

balíčku, který je výsledkem této práce. 

3.1 STAŽENÍ REFERENČNÍ DATABÁZE 

Pro usnadnění stahování FASTA souborů referenční databáze byl v jazyce R vytvořen nástroj pro 

stahování z ftp serveru EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute). Pro stažení všech FASTA 

souborů nukleotidových sekvencí na daném uložišti funkce vyžaduje pouze URL. Funkce z HTML 

kódu stránky sestaví seznam adres k jednotlivým souborům, které následně stáhne. Pro uživatele je 

možnost stažení databáze přímo v jazyce R příjemná, protože není třeba žádných dalších nástrojů a 

databáze je ihned připravena k použítí. Oproti manuálnímu stahování souborů má funkce očividnou 

výhodu v rychlosti. 

3.2 SSAHA 

SSAHA (Sequence Search and Alignment by Hashing Algorithm) je rychlá metoda pro hledání ve 

velkých databázích DNA. Experimenty ukázaly, že SSAHA může být třikrát až čtyřikrát rychlejší 

než BLAST a vyžaduje méně paměti, než metody založené na sufixových stromech [1]. Rychlost 

algoritmu spočívá především ve skutečnosti, že největší část jeho výpočetní náročnosti náleží zaha-

shování referenční databáze, které je nutno provést pouze jednou. Jakkoli velká databáze sekvencí 

DNA je metodou převedena do dvou jednoduchých číselných struktur a seznamu názvů sekvencí. 

Jakmile jsou tyto struktury vytvořeny, vyhledávání v nich je již velice rychlé. 

Hlavním úkolem metody je najít v databázi D = {S1, S2, S3, …, Si} výskyt sekvence Q. Každá sek-

vence v D je označena indexem i. Sekvenci DNA, která je k bází dlouhá, označujeme jako k-mer. 

Pozici k-meru vůči první bázi v sekvenci S označíme jako j. Z toho vyplývá, že pozice každého  

k-meru v D může být jednoznačně určena párem indexů i a j. Pokud je množství stejně dlouhých 

unikátních sekvencí nukleotidů o délce k převedeno na jejich binární reprezentaci, pak lze převed-

ním těchto binárních čísel do desítkové soustavy jednoznačně označit každou sekvenci integerem 

od 0 do 4k-1. Této vlastnosti binární reprezentace využíváme k vytvoření hashovací tabulky 

z databáze a následnému vyhledávání v ní. 
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Funkce buildHashTable zajišťuje vystavění hashovací tabulky z FASTA souboru referenční data-

báze. Nejprve je databáze načtena do struktury DNAStringSet a převedena do binární reprezentace. 

Poté jsou sekvence rozděleny na stejně dlouhé úseky (k-mery), jejichž délka je vstupem funkce. 

Tyto úseky jsou převedeny na 2k bitový integer. Z integerů a indexů i a j odkazujících na k-mery se 

poté vystaví hashovací tabulka (viz Obrázek 2:). 

 

Obrázek 2: Vystavění hashovací tabulky z databáze, k=2 

V hashovací tabulce se vyhledává tak, že hledaná sekvence DNA je rozdělena na stejně dlouhé 

úseky, na jaké byla rozdělena databáze, avšak v tomto případě se tyto k-mery překrývají. K-mery 

jsou převedeny na binární reprezentaci a integer a poté se v hashovací tabulce vyhledávají posloup-

nosti po sobě jdoucích k-merů. 

Obrázek 3: znázorňuje časy hashování databáze a vyhledávání v ní pro různá k. Databáze předsta-

vuje 4326 MHC sekvencí DNA o průměrné délce 705 bazí. Hledáno v ní bylo 23 neznámých uni-

kátních sekvencí o průměrné délce 190 bází. 

 

Obrázek 3: Graf časů zahashování databáze a vyhledávání v ní pro různá k 

4 ZÁVĚR 

V jazyce R byl s využitím nadstavby Bioconductor vytvořen balíček funkcí pro kompletní genoty-

pizační analýzu. Pro efektivní vyhledávání byl implementován rychlý algoritmus SSAHA a prove-

deno jeho otestování na datech z platformy Roche 454. Výsledky ukazují, že vyhledávání dosahuje 

velmi krátkých časů hashování a vyhledávání, především při použití delších k-merů. 
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