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POVZETEK
V zadnjih letih je uporaba kemometrijskih metod postala nepogrešljiva na področju
metabolomike. V magistrskem delu smo preverili uspešnost najpogosteje uporabljenih
kemometrijskih metod v metabolomiki pri ločevanju in iskanju biomarkerjev različnih vrst
normalnih in tumorskih celičnih linij s pomočjo NMR spektroskopije. Ugotovili smo, da
metoda glavnih komponent, metoda K-voditeljev ter metoda hierarhičnega združevanja ne
dajo dovolj natančnih rezultatov pri klasifikaciji in združevanju vzorcev celičnih linij.
Pokazali smo tudi, da z utežmi metode glavnih komponent ne moremo poiskati območji v 1D
1

H NMR spektru s specifičnimi signali in vrednostmi razdelkov le za vzorce ene vrste celične

linije. Predvideli smo, da bi lahko za izboljšanje točnosti klasifikacije neznanih vzorcev
celičnih linij uporabili metodo naključnih gozdov iz področja strojnega učenja. Metoda
naključnih gozdov se je izkazala za zelo dobro z 95 % točnostjo klasifikacije. Za natančnejše
iskanje biomarkerjev smo preverili učinkovitost metode razlage, s katero smo uspeli najti pet
območij 1D 1H NMR spektra s specifičnimi vrednostmi signalov za tri celične linije, od
katerih je eno območje vsebovalo signal, značilen le za eno vrsto celične linije. Verjamemo,
da bo uporaba predlaganih metod prispevala k natančnejšem iskanju pravih biomarkerjev
različnih celičnih linij, kar je ključnega pomena pri načrtovanju tarčnih tumorskih zdravil.

Ključne besede: NMR spektroskopija, tumor, metabolomika, strojno učenje, biomarker
PACS: 87.19.xj
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ABSTRACT
In recent years, the use of chemometric methods in metabolomics became indispensible. In
the thesis we examined the suitability of the most frequently used chemometric methods in
metabolomics for separation and biomarker discovery of different normal and tumor cell lines
in conjunction with NMR spectroscopy. We have found that the accuracy of classification and
clustering of cell lines with principal component analysis, K-means and hierarchical
clustering is insufficient. We have also shown that the loadings of principal component
analysis are unable to pinpoint regions in 1D 1H NMR spectrum with specific signals and
bucket values only for one type of cell line. In order to see if we can improve classification
accuracy of unknown cell line samples we tested accuracy of random forests classifier.
Random forests classifier turned out to be very good, with 95 percent classification accuracy.
For a more precise search of biomarkers we tested the explain method which helped us to find
five regions in 1D 1H NMR spectrum with specific signal values for three cell lines and one
region contained a signal specific only for one type of cell line. We believe that the use of
proposed methods will contribute towards accurate search of true biomarkers of different cell
lines, which is crucial in targeted tumor therapies.
Keywords: NMR spectroscopy, tumor, metabolomics, machine learning, biomarker
PACS: 87.19.xj
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1. UVOD
Čeprav so tumorji znani, že odkar so se pojavili zapisi prvih človeških skupnosti, še vedno
predstavljajo velik zdravstveni problem. Nemški mikroskopist Johannes Mueller je pokazal,
da so tumorji zgrajeni iz celic, in to odkritje je vodilo v iskanje razlik med normalnimi in
tumorskimi celicami.1, 2
Ena od pomembnejših razlik med tumorskimi in normalnimi celicami je v njihovem
metabolizmu. To pomeni, da bodo koncentracije posameznih metabolitov v določenih vrstah
celic povečane oziroma zmanjšane. Opazovanja metabolitov ter razlik v njihovih
koncentracijah pri različnih vrstah celic smo se lotili z jedrsko magnetno resonančno (NMR)
spektroskopijo. NMR spektroskopija je popolnoma kvantitativna in nedestruktivna metoda.
Velika prednost je tudi, da so za iskanje razlik v metabolnih koncentracijah celičnih vzorcev
dovolj že hitri enodimenzionalni protonski spektri (1D 1H NMR).3-5
Ker ponavadi posnamemo veliko število protonskih spektrov vzorcev celičnih linij, je ročno
pregledovanje ter iskanje povezav in razlik med njimi dolgotrajno ali celo nemogoče. Zato
smo se pri iskanju razlik in podobnosti med vzorci celičnih linij zatekli k najnovejšim
matematičnim pristopom in algoritmom strojnega učenja. Uporaba teh algoritmov v
kombinaciji s protonskimi NMR spektri omogoča hitro in natančno klasifikacijo neznanih
celičnih vzorcev ter iskanje potencialnih biomarkerjev. To je na dolgi rok zanimivo za
diagnostiko in razvoj tarčnih tumorskih zdravil.6

1.1. Metabolomika tumorskih celic
Tumorji niso le osamljeni skupki proliferajočih tumorskih celic, ampak so kompleksna tkiva,
ki povzročajo genske spremembe in maligno preobrazbo celic. Poznamo šest glavnih
značilnosti tumorskih celic. Te značilnosti so invazivnost in sposobnost metastaziranja,
angiogeneza, stalna proliferacija, lastni signali za proliferacijo, zmožnost izogibanja zaviranju
proliferacije ter izogibanje celični smrti (slika 1).7 Najnovejša dognanja pod lastnosti malignih
celic uvrščajo še dve lastnosti, ki omogočata zgoraj naštete značilnosti. Pod prvo takšno
lastnost štejemo genske spremembe in mutacije, pod drugo pa tumorsko-promocijski vžig.
Zadnji dve lastnosti sta osvetlili še dve značilnosti pomembni za obstoj tumorskih celic. To
sta izogibanje imunskemu sistemu ter spremenjen celični metabolizem.7 Tumorske celice
lahko spremenijo sproščanje energije z deregulacijo metabolizma, kar jim omogoči hitrejšo
rast in delitev. Natančno poznavanje metabolnih sprememb, ki jih povzročijo tumorske celice
1

z deregulacijo metabolizma, je ključno pri razlikovanju tumorskih celic od normalnih kot tudi
za načrtovanje tarčnih zdravil.2, 7
Poddisciplino sistemske biologije, ki se ukvarja z določanjem in kvantifikacijo vseh prisotnih
metabolitov v določenem sistemu, imenujemo metabolomika. Metaboliti so majhne molekule,
ki nastanejo kot vmesni ali končni produkt metabolizma. Metabolomika se pri študijah
tumorjev uporablja za identifikacijo biomarkerjev in metabolnih poti v celicah. Biomarker je
značilnost, ki je izmerjena in določena kot indikator normalnih bioloških procesov, patogenih
procesov ali biološkega odziva na zdravljenje. Večinoma se metabolomika uporablja skupaj z
analitičnimi metodami, kot so NMR, masna spektrometrija ter tekočinska kromatografija.4, 6, 8

Slika 1: Lastnosti tumorskih celic.2

1.2. NMR spektroskopija visoke ločljivosti v metabolomiki
NMR spektroskopija je pomembna metoda na področju metabolomike, ki omogoča določanje
metabolnega odtisa in identifikacijo biomarkerjev. Pri karakterizaciji metabolnih mešanic je
kompleksnost vzorcev velik problem. Analitske postopke otežuje dejstvo, da je v enem
vzorcu veliko število metabolitov. Zaradi tega je določanje posameznih metabolitov v takšnih
vzorcih zamudno. NMR spektroskopija se odlikuje po zmožnostih določanja molekularnih
struktur, nedestruktivnosti in veliki selektivnosti. Njena bistvena prednost je, da omogoča
istočasno kvalitativno in kvantitativno določanje številnih kemijskih skupin, ki pripadajo
različnim kemijskim spojinam. Posledica tega je pospešitev ter poenostavitev analiznih
postopkov. V primerjavi z analiznimi tehnikami, kot so tekočinska kromatografija (HPLC) in
masna spektrometrija (MS), ki se tudi uporabljajo za analizo metabolitov, je NMR
2

spektroskopija omejena z nižjo občutljivostjo. Z uporabo močnejših NMR magnetov lahko
tudi to pomanjkljivost omilimo.6, 8
NMR spektroskopija je kvantitativna metoda, kar pomeni, da integral spektralne črte signala v
1D 1H NMR spektru odraža število jeder, ki temu signalu pripadajo. Ta lastnost omogoča
primerjavo različnih koncentracij metabolitov znotraj vzorca med seboj. Pri iskanju
biomarkerjev različnih celičnih linij lahko zelo dobro izkoristimo kvantitativno lastnost NMR
spektroskopije v navezi z modernimi kemometrijskimi metodami. Uporaba kemometrijskih
metod nam kasneje tudi skrajša čas asignacije, saj pridobimo informacijo o signalih, ki
pripadajo potencialnim biomarkerjem, ki jih je v primerjavi z vsemi signali metabolitov v
vzorcu relativno malo.
Pri NMR spektroskopiji opazujemo absorpcijo elektromagnetnih valov med energijskimi
nivoji jedrskih dipolov v zunanjem magnetnem polju. Atomska jedra imajo v magnetnem
polju vrtilno količino 𝜞, ki jo izrazimo z operatorjem vrtilne količine 𝑰:
𝜞 = ℏ ∙ 𝑰,

(1-1)

kjer je ℏ Planckova konstanta (6,6256∙10-34 Js), deljena z 2𝜋. V magnetnem polju zavzame

vrtilna količina diskretno število projekcij na kvantizacijsko os, ki leži v smeri magnetnega
polja. Število projekcij je enako 2I + 1, kjer I predstavlja velikost vrtilne količine jedra.

Vrtilna količina je odvisna od izotopa jedra in je lahko celo ali pol celo število. Z NMR
spektroskopijo lahko opazujemo samo jedra z neničelno vrtilno količino. To so jedra z lihim
številom protonov ali lihim številom nevtronov. Vsaka projekcija vrtilne količine ustreza
lastnemu stanju z komponente operatorja Iz in je določena z magnetnim kvantnim številom m.
Magnetno kvantno število predstavlja pričakovano vrednost operatorja Iz za lastno spinsko
stanje |𝑚⟩ . Magnetno kvantno število m lahko zavzame vrednosti –I, -I – 1, …, I - 1, I, ki

zaradi sklopitve z zunanjim magnetnim poljem določajo 2I + 1 energijskih nivojev. Pri jedrih
z vrtilno količino I = 1/2, med katere sodi večina jeder, ki se najpogosteje uporabljajo pri delu
na področju organskih spojin (1H,

13

C,

15

N), sta možni le dve projekciji vrtilne količine na

kvantizacijsko os (2I + 1 = 2). Ti dve projekciji ustrezata magnetnima kvantnima številoma m
= +1/2 in m = –1/2. Prva projekcija (+1/2) je usmerjena v smeri zunanjega magnetnega polja,
druga (–1/2) pa je usmerjena v nasprotni smeri zunanjega magnetnega polja. Pri vsaki od
projekcij se vrtilna količina nahaja na plašču stožca z vzdolžno osjo v smeri magnetnega polja
in okoli njega precesira. Jedro lahko obravnavamo kot nabito kroglico, ki se vrti okoli neke
osi in ima zaradi tega vrtenja vrtilno količino 𝜞. Vrtenje predstavlja električni tok, katerega
posledica je magnetni dipolni moment 𝝁. Magnetni dipolni moment izračunamo z enačbo
3

𝝁= 𝛾∙𝜞

(1-2)

kjer 𝛾 predstavlja giromagnetno razmerje in je značilno za določen izotop.

Zanima nas, kaj se zgodi z magnetnim dipolnim momentom, ko interagira z zunanjim
magnetnim poljem 𝑩0 . Takšni interakciji pravimo tudi Zeemanova interakcija in jo zapišemo

s Hamiltonovim operatorjem

(1-3)

𝐻𝑧 = −𝝁 ∙ 𝑩0 = −ℏ𝛾𝐼𝑧 𝐵0,

kjer je Hz Zeemanov člen. Zunanje magnetno polje 𝑩0 kaže vzdolž osi z. Lastna stanja
Hamiltonke določajo energijske nivoje

(1-4)

𝐸𝑚 = ⟨𝑚|𝐻𝑧 |𝑚⟩ = −ℏ𝛾𝐵0 𝑚.

V termičnem ravnovesju je zasedenost energijskih nivojev podana z Boltzmannovo
porazdelitvijo (slika 2).

Slika 2: Razcep energijskih nivojev jeder s spinskim kvantnim številom 1/2 v prisotnosti zunanjega magnetnega
polja 𝑩𝟎 . Vidimo lahko presežek populacije jeder s spinom v smeri 𝑩𝟎 na spodnjem nivoju glede na število jeder
s spinom nasproti 𝑩𝟎 na zgornjem nivoju.

Vedno obstaja majhen presežek populacije jeder, orientiranih v smeri magnetnega polja, torej

v nižjem energijskem nivoju, v primerjavi z jedri, orientiranimi v nasprotni smeri magnetnega
polja, torej v višjem energijskem nivoju. Ob prisotnosti zunanjega magnetnega polja je
energijska razlika med nivojema enaka
(1-5)

Δ𝐸 = ℏ𝛾𝐵0 = ℏ𝜔0 .

Krožni frekvenci precesije 𝜔0 = 𝛾𝐵0 pravimo Larmorjeva frekvenca in je količina, ki jo
merimo z NMR spektroskopijo.

Pri NMR spektroskopiji ne merimo samo posameznega jedra, ampak vzorec snovi.
Ravnovesno stanje sistema mnogih jedrskih magnetnih momentov v zunanjem magnetnem
4

polju opišemo tako, da vpeljemo gostoto jedrskih magnetnih momentov na enoto prostornine
ali jedrsko magnetizacijo
𝑴=

1
� 𝝁𝑖 ,
𝑉

(1-6)

𝑖

kjer i teče po vseh jedrih opazovane vrste v snovi.
Magnetni moment jedra ni vzporeden 𝑩0 , ampak nanj deluje navor. Zaradi navora precesira

okrog smeri zunanjega magnetnega polja z 𝜔0 . Enačba, ki opisuje gibanje magnetnega

momenta v laboratorijskem sistemu, je enaka
𝑑𝝁
= 𝝁 × 𝛾𝑩0 .
𝑑𝑡

(1-7)

Takšni enačbi rečemo precesijska enačba.9-12
1.2.1.

Osnove NMR spektroskopije

Da bi lahko z NMR spektrometrom opazovali jedrsko magnetizacijo 𝑴, mora imeti snov v
magnetnem polju zadostno število enakih jeder. Jedra v snovi moramo najprej vzbuditi. To

naredimo tako, da uporabimo linearno polarizirano polje 𝑩1 . Takšno polje ustvarimo z

vzbujanjem tuljave v obliki solenoida s sinusno napetostjo. Če linearno polarizirano polje
vključimo za končen čas trajanja, govorimo o radiofrekvenčnem pulzu. Pred pričetkom pulza
so magnetni momenti v ravnovesni legi vzdolž zunanjega magnetnega polja. Jedra vzbudimo
tako, da vklopimo pulz in s tem magnetne momente izmaknemo iz ravnovesne lege. Ti
magnetni momenti ter posledično celotna jedrska magnetizacija nato precesira okoli 𝑩0 . Na ta
način jedrsko magnetizacijo odklanjamo za poljuben kot stran od smeri zunanjega

magnetnega polja. Po koncu pulza začnejo magnetni momenti precesirati okoli smeri
zunanjega magnetnega polja z larmorjevo frekvenco (slika 3). Enako velja za celotno jedrsko
magnetizacijo.13 Gibanje magnetizacije v magnetnem polju opišemo z Blochovo enačbo

𝑑𝑴
= 𝛾𝑴 × 𝑩.
𝑑𝑡

(1-8)

Da poenostavimo gibanje in enačbe magnetizacij, se prestavimo v rotirajoči koordinatni
sistem (x' y' z'), ki se vrti z Larmorjevo frekvenco okoli z osi in sovpada s smerjo zunanjega
polja 𝑩0 (Slika 3 b).
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Slika 3. Na začetku vključimo dodatno magnetno polje 𝑩𝟏 , ki oscilira z Larmorjevo frekvenco ω0. Ravnotežna
magnetizacija 𝑴𝟎 se tako odkloni za kot π/2 v xy ravnino (𝑴𝒙𝒚 ). V laboratorijskem sistemu (a) magnetizacija
magnetnih momentov 𝑴 relaksira tako, da medtem, ko se vrača v ravnotežno stanje v smeri zunanjega
magnetnega polja 𝑩𝟎 , okoli njega precesira z ω0. V rotirajočem koordinatnem sistemu (b), ki se vrti z ω0, pa
relaksacija 𝑴 poteka brez precesije okoli 𝑩𝟎 .

V NMR spektroskopiji običajno odklanjamo magnetizacijo za kota π/2 ter π. Čas trajanja
pulza za π/2 je izbran tako, da je precesijski kot okrog 𝑩0 enak 90°, čas trajanja pulza π pa je

izbran tako, da je precesijski kot okrog 𝑩0 enak 180°. Po koncu pulza magnetizacija precesira

okoli zunanjega polja. Precesirajoča magnetizacija ustvari lokalno magnetno polje. Skozi
ovoje tuljave sprejemnika se spreminja magnetni pretok in inducira se električna napetost.
Amplituda inducirane napetosti nam poda NMR signal oziroma signal proste precesije ali FID
(ang. free induction decay) (slika 4).

Slika 4. Detekcija NMR signala po 90° pulzu.

Signal proste precesije je dušen zaradi spinske relaksacije. Spinska relaksacija poteka po dveh
mehanizmih. Prvemu mehanizmu, ki privede do tega, da so magnetni momenti jeder sicer vsi
pravokotni na zunanje magnetno polje vendar po orientaciji povsem nekorelirani v ravnini xy,
pravimo

transverzalna

ali

spin-spinska

relaksacija.
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Drugi

mehanizem

imenujemo

longitudinalna ali spin-mrežna relaksacija in povzroči vračanje magnetizacije v ravnovesno
lego vzdolž polja.9, 10, 13
Transverzalna (spin-spinska) relaksacija
Transverzalna oziroma spin-spinska relaksacija opisuje pojemanje magnetizacije v x'y' ravnini
in je določena s karakterističnim časom T2. S π/2 pulzom prevrnemo jedrsko magnetizacijo v
x'y' precesijsko ravnino. Odklonjeno magnetizacijo v precesijski ravnini, ki je pravokotna na
zunanje magnetno polje, imenujemo transverzalna magnetizacija 𝑴𝑥𝑦 . Po končanem pulzu

začne transverzalna magnetizacija počasi pojemati. Razpad transverzalne magnetizacije
opišemo z enačbo
𝑀𝑥𝑦 = 𝑀0 exp(−𝑡/𝑇2 ),

(1-9)

kjer je 𝑇2 transverzalni relaksacijski čas, 𝑡 pa določen čas po koncu radiofrekvenčnega pulza.

Transverzalni relaksacijski čas nam pove, kdaj se transverzalna magnetizacija vrne na 37 %
vrednosti, ki jo je imela takoj po prevratu longitudinalne magnetizacije v x'y' precesijsko
ravnino (slika 5).

Slika 5: Na začetku po 90° pulzu je transverzalna magnetizacija 𝑴𝒙𝒚 100 % (a, e). Po nekem času se začnejo
spini zaradi nehomogenosti magnetnega polja raztresati po x'y' ravnini. To povzroči, da se začne magnetizacija
𝑴𝒙𝒚 manjšati (b, c, e). Po dolgem času so spini izotropno porazdeljeni, kar pomeni, da je vektorska vsota
magnetnih momentov enaka 0. Rečemo, da je prišlo do vzpostavitve ravnovesja (d, e). (f) Pojemanje
magnetizacijes karakterističnim časom 𝑻𝟐 ter časom 𝑻∗𝟐 , kjer je upoštevana še nehomogenost magnetnega polja.

Ker statično zunanje magnetno polje preko volumna vzorca ni idealno homogeno,

transverzalna magnetizacija 𝑴𝑥𝑦 ne pada več eksponentno s 𝑇2 . Transverzalna magnetizacija

pada kot neka druga krivulja, katere oblika je odvisna od 𝑇2 , nehomogenosti magnetnega
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polja in oblike vzorca. Čas padanja take krivulje označimo s 𝑇2∗ in pojema hitreje od 𝑇2 .
Razpad transverzalne magnetizacije ne zahteva izmenjave energije med spinskim sistemom in
»mrežo«. Na razpad transverzalne magnetizacije imajo vpliv električne in magnetne
interakcije med jedri in mrežo, ki lokalno spreminjajo precesijske frekvence jeder.9-11
Longitudinalna (spin-mrežna) relaksacija
Ko s pulzom jedrske dipolne momente izmaknemo iz ravnovesne lege vzdolž zunanjega
magnetnega polja, se njihova energija v zunanjem polju poveča. Ko se pulz konča, se začne
magnetizacija vračati v ravnovesno lego. Pri tem procesu spinski sistem izmenjuje energijo z
mrežo, kar povzroči spreminjanje longitudinalne komponente magnetizacije. Takšnemu
procesu pravimo spin-mrežna ali longitudinalna magnetizacija 𝑴𝑧

in poteka s

karakterističnim časom 𝑇1 . Karakterističnemu času 𝑇1 pravimo spin-mrežni relaksacijski čas

in nam pove, kdaj se longitudinalna magnetizacija vrne na 63 % svoje prvotne vrednosti (slika
6).

Slika 6: Na začetku so magnetni momenti v termičnem ravnovesju. To pomeni, da so polarizirani v smeri
magnetnega polja (a). Nato jih z radiofrekvenčnim pulzom izmaknemo iz ravnovesne lege (b). V primeru na sliki
smo uporabili π/2 pulz, ki je odklonil magnetizacijo v x'y' ravnino (c). Po koncu pulza se magnetizacija začne
vračati v ravnovesno lego (d, e).

Longitudinalna relaksacija je počasnejša od transverzalne. Longitudinalna magnetizacija 𝑴𝑧
narašča eksponentno in zanjo velja enačba
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𝑑𝑀𝑧 𝑀0 − 𝑀𝑧
=
.
𝑑𝑡
𝑇1

(1-10)

Rešitev te enačbe je enaka
(1-11)

𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑀0 − [𝑀𝑧 (0) − 𝑀0 ]exp(−𝑡/𝑇1 ).

Če imamo 90° pulz, je vrednost takoj po pulzu enaka Mz (0) = 0 in zgornja enačba se
preoblikuje v
(1-12)

𝑀𝑧 (𝑡) = 𝑀0 (1 − exp(−𝑡/𝑇1 )),

kjer je t nek pretečen čas po koncu radiofrekvenčnega pulza.10, 11
1.2.2.

Nastanek NMR spektra

Signal proste precesije nastane z detekcijo napetosti v tuljavi sprejemnika, ki jo inducira
precesirajoča magnetizacija po tem, ko jo odklonimo z radiofrekvenčnim pulzom. Signal
proste precesije v eni dimenziji zapišemo v kompleksni obliki kot
(1-13)

𝑆(𝑡) = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝑡/𝑇2 )exp(𝑖𝜔0 𝑡),

kjer je 𝐴 amplituda. Naša želja je, da bi NMR spekter v časovni domeni prikazali na zaslonu
računalnika v frekvenčni domeni. To dosežemo s Fourierovo transformacijo signala proste
precesije, ki jo zapišemo kot
∞

𝐼(𝜔) = � 𝑆(𝑡)exp(−𝑖𝜔0 𝑡)𝑑𝑡.

(1-14)

0

Ta integral ima realno in imaginarno komponento. Ko gledamo NMR spekter, opazujemo
realni del rešitve, ki ima obliko Lorentzove krivulje in jo zapišemo z enačbo
𝐼(𝜔)𝑅 = 𝐴

(1/𝑇2

)2

1/𝑇2
.
+ (𝜔0 − 𝜔)2

(1-15)

Na Lorentzovi krivulji predstavlja faktor 1/𝑇2 polovično širino na polovični višini signala.
Parameter 𝜔 predstavlja premaknjeno Larmorjevo frekvenco. Do nje pride, kadar imamo v

snovi več neekvivalentnih mest za jedra istega izotopa. Takrat jedra čutijo lokalna magnetna

in električna polja, ki premaknejo njihovo Zeemansko frekvenco, kar povzroči, da v NMR
spektru dobimo različne črte. Temu botruje kemijski premik.9, 10, 12
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Kemijski premik
Kemijski premik je magnetna interakcija med jedrskim magnetnim dipolnim momentom in
lokalnim magnetnim poljem zaradi vrtenja elektronskih orbital v magnetnem polju. Zaradi
magnetne sile se elektronske orbitale v magnetnem polju zavrtijo v ravnini pravokotno na
magnetno polje. Vrtenje orbitale predstavlja krožno zanko, ki ustvari lastno magnetno polje
Δ𝑩. To magnetno polje se na mestu jedra vektorsko sešteje z zunanjim magnetnim poljem 𝑩0 .

Zapolnjene orbitale se zavrtijo diamagnetno in polje na mestu jedra se zmanjša, medtem ko se

delno zapolnjene orbitale zavrtijo paramagnetno, tako da se polje na mestu jedra poveča.
Lastno magnetno polje jedra Δ𝑩 je sorazmerno z zunanjim magnetnim poljem 𝑩0 . Za velikost
Δ𝐵 velja

(1-16)

Δ𝐵 = −𝜎𝐵0 ,

kjer je 𝜎 konstanta senčenja in je odvisna od polarizacije vezi, aromatskih skupin ter
elektronegativnosti okoliških atomov. Jedra, ki se nahajajo na različnih mestih v molekuli

istega izotopa, imajo različno kemijsko vezavo in s tem različen kemijski premik (slika 7). Za
njih velja spodnji resonančni pogoj
(1-17)

𝜔 = 𝛾𝐵0 (1 − 𝜎),

kjer je 𝜔 premaknjena Larmorjeva frekvenca. Če je snov diamagnetna, se konstanta senčenja
odšteje, pri paramagnetni snovi pa prišteje.

Slika 7: Simboličen spekter etanola (CH3-CH2-OH) referiranega na kemijski premik tetrametilsilana (TMS) (δ =
0 ppm). Protoni, ki pripadajo CH3 skupini, čutijo drugačno magnetno polje od protonov, ki pripadajo skupini
CH2, zato sta kemijska premika teh dveh skupin različna.

V praksi uporabljamo relativni kemijski premik, ki ga označimo z δ in ga podajamo v

brezdimenzijski enoti ppm (ang. parts per million). Vrednost relativnega kemijskega premika
nam pove, za koliko ppm se posamezna frekvenca razlikuje od referenčne frekvence, ki je
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ponavadi frekvenca protona dobro opisane kemijske spojine (TMS). Relativni kemijski
premiki glede na isto referenčno frekvenco so neodvisni od velikosti zunanjega polja in
omogočajo direktno primerjavo spektrov, ki so bili posneti pri različnih poljih. Iz premika
resonančnih črt oziroma signalov ugotovimo kemijske vezave.
Na sliki 7 velikost kemijskega premika narašča od desne proti levi. To je ustaljen način
predstavitve meritev, ki izhaja iz prvotne zasnove eksperimenta, pri kateri so zvezno
spreminjali gostoto magnetnega polja. Kot je v fiziki v navadi, je ta na grafu naraščala od leve
proti desni. Enačba (1-16) opozarja, da kaže lokalno polje praviloma v nasprotni smeri kot
zunanje, tako da je skupno polje na mestu jedra manjše od zunanjega polja. Temu pripišemo
pozitivno vrednost relativnega kemijskega premika δ. Manjša skupna gostota magnetnega
polja torej ustreza večjemu kemijskemu premiku. Če torej namesto frekvence na absciso
spektra narišemo kemijski premik, bo ta naraščal od desne proti levi.10, 11

1.3. NMR spektrometer
Srce NMR spektrometra je superprevodni magnet (slika 8). Da bi lahko opazovali ozke linije
v NMR spektru, mora superprevodni magnet zagotoviti čim bolj homogeno magnetno polje
po celotni prostornini vzorca. Ko skozi superprevodni magnet enkrat poženemo tok, ne
potrebujemo zunanjega napajanja. Magnet bo tako zagotavljal dolgo delovanje in zelo
stabilno magnetno polje brez zunanjih interferenc. Moramo pa poskrbeti, da je magnet
primerno hlajen na zelo nizki temperaturi, kajti le tako lahko zagotovimo visoka magnetna
polja brez električne upornosti. V NMR magnet natočimo tekoč helij, ki ima vreliščno točko
pri 4 K. Helij natočimo v predel, ki obdaja tuljavo, navito s superprevodno žico iz niobija ali
kositra. V magnet natočimo tudi tekoči dušik, ki ima temperaturo 77 K. Tekoči dušik je v
zunanjem predelu, ki obdaja predel s helijem. Predela sta med seboj ločena še z evakuiranimi
predeli. Na ta način preprečimo termalno izgubo. Vse te predele obdamo s slojem nerjavečega
jekla. Da bi lahko vzorec spravili v sondo, ima magnet po sredini speljano centralno cev (ang.
bore). Sonda je montirana na spodnjem delu magneta, tako da se vzorec usede vanjo v točki
maksimalnega polja. Da lahko korigiramo nehomogenost magnetnega polja, se v magnetu
nahaja še dodaten set tuljav za homogenizacijo polja (ang. shims). Vsakič, ko zamenjamo
sondo ali vzorec, moramo homogenizirati magnetno polje. Da bi lahko vzbudili jedra v
vzorcu, NMR spektrometer vsebuje še nekatere druge komponente. Ena od njih je
visokofrekvenčni oscilator, katerega naloga je ustvarjanje oscilirajočega električnega signala z
znano frekvenco spektrometra. Ta oscilirajoči radiofrekvenčni električni signal pride do
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sunkovnih vrat. Sunkovna vrata prepustijo le del radiofrekvenčnega signala, ki pride iz
oscilatorja. Del, ki ga sunkovna vrata prepustijo, je odvisen od tega, za kakšen kot želimo
odkloniti magnetizacijo. Ta določen del radiofrekvenčnega signala gre nato naprej v
ojačevalnik in sondo. Signal iz sonde nato ojačamo in ga zaznamo z detektorjem. Signal je v
analogni obliki in če ga želimo obdelati z računalnikom, ga moramo pretvoriti v digitalno
obliko. To naredimo z analogno-digitalnim pretvornikom. Digitalni signal obdelamo še s
fourierjevo transformacijo in na zaslonu računalnika se nam prikaže NMR spekter.9, 10

Slika 8: Shema NMR spektrometra.

1.4. NMR eksperimenti
Magnetne momente odklanjamo z zaporedjem različnih pulzov, čemur pravimo pulzno
zaporedje. Vrsta pulznega zaporedja je odvisna od tega, kakšen NMR eksperiment želimo
uporabiti. Na koncu pulznega zaporedja sledi zajemanje podatkov oziroma NMR signal. V
našem delu smo uporabljali enodimenzionalni 1H NMR eksperiment (1D 1H NMR).
1D 1H NMR eksperiment oziroma protonski spekter posnamemo, ko želimo kvantitativno
določiti koncentracijo metabolitov v vzorcu. Protonski spekter nam da tudi pomembne
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informacije o kemijskih premikih posameznih jeder, ki jih vsebujejo molekule metabolitov.
Protonski spektri so zaradi skoraj 100 % naravne zastopanosti 1H izotopa dokaj hitri
eksperimenti, saj dobimo dobro razmerje signal/šum že po nekaj ponovitvah. K hitrosti
prispeva tudi sama zgradba pulznega zaporedja, ki vsebuje samo en 90° pulz. Pulz ponavadi
traja le nekaj mikrosekund. Pomanjkljivost 1D 1H NMR eksperimenta je majhno območje
kemijskih premikov (do okoli 20 ppm). Zaradi tega prihaja pri protonskih spektrih dostikrat
do prekrivanja signalov, kar nam povzroča težave pri asignaciji in razlikovanju molekul
metabolitov. 9, 14, 15
Pulzno zaporedje 1D 1H NMR eksperimenta je predstavljeno na sliki 9.

Slika 9: Pulzno zaporedje 1D 1H NMR eksperimenta. Oznaka d1 predstavlja relaksacijski zamik (ang. delay).
Zaostanku sledi 90° pulz in nato zajemanje signala proste precesije (FID).

1.5. Predobdelava 1D 1H NMR spektrov
Za iskanje razlik pri velikem številu vzorcev je pomembno, da so ti pripravljeni in posneti na
enak način. Preden posnete vzorce analiziramo s kemometrijskimi metodami, moramo
poskrbeti, da so pravilno obdelani. Temu postopku pravimo predobdelava in je vmesni korak
med zajemanjem signala proste precesije in analizo podatkov. Predobdelava omogoči lažjo,
robustnejšo in natančnejšo analizo podatkov. Pri NMR spektrih vzorcev metabolitov
uporabimo predobdelavo za zmanjšanje odstopanj in vplivov, ki bi lahko ovirali našo analizo.
Ta odstopanja se pojavijo zaradi samih meritev in bioloških efektov. Efekti, ki vplivajo na
odstopanja med vzorci, so nepravilna faza spektra, spreminjajoča bazna linija, specifični
efekti priprave celic, ki povzročijo različne koncentracije metabolitov in skupni efekti, ki
povzročijo zamike kemijskih premikov.6
Prvi korak v predobdelavi v metabolomiki je izključitev signalov, ki ne nosijo koristnih
informacij o metabolitih. To so regije, ki ne vsebujejo signalov metabolitov, ter območji
signala vode in topila. Težava, s katero se pogosto soočamo, je razlika v kemijskih premikih
signalov, ki pripadajo posameznemu metabolitu med vzorci in so posledica razlik v pH
vrednostih, razlik v koncentraciji soli, razlik v koncentraciji posameznih ionov in metabolitov
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ter v celotni razredčitvi vzorca. Matematični postopek za zmanjšanje vpliva razlik v kemijskih
premikih se imenuje razdeljevanje (ang. binning, bucketing). Po tem postopku spektre
razdelimo na majhne razdelke (ang. buckets), vsak tak razdelek pa predstavlja integral, ki
odraža število jeder na tem območju. Poznamo dva postopka razdeljevanja, in sicer
konstantnega in nekonstantnega (slika 10). Pri konstantnem razdelimo spekter na enake
razdelke, pri čemer lahko pri večjih razlikah v kemijskih premikih odrežemo del signala, kar
lahko privede do večjih napak pri kasnejših analizah (slika 10 a). Da bi se temu problemu
izognili, uporabljamo nekonstantno razdeljevanje spektrov. Pri tem postopku spektre
razdelimo na nekonstantne razdelke tako, da vsak razdelek pokrije celoten signal glede na vse
možne lokacije tega signala. To pomeni, da je širina dela odvisna od oblike signala in
njegovega kemijskega premika (slika 10 b).6
Najnovejši postopek za razdeljevanje spektrov je inteligentno razdeljevanje in je kombinacija
obeh prejšnjih postopkov (slika 10 c). Pri inteligentnem razdeljevanju začnemo s konstantno
širino razdelka in dovolimo spreminjanje širine razdelka za želeno število odstotkov. 16

Slika 10: Shema spektrov (a). Shema treh različnih vrst razdeljevanja spektrov, konstantno (b), nekonstantno (c)
ter inteligentno (d).

Zelo pomemben korak pri predobdelavi spektrov je normalizacija. Z normalizacijo se
znebimo variacij med koncentracijami vzorcev, ki nastanejo med pripravo, ne odražajo pa
dejanskih koncentracijskih razlik med vzorci. Koncentracije metabolitov v vzorcih zaradi
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priprave lahko nihajo za faktor 3 do 4, zato je normalizacija še posebej pomembna, ko želimo
primerjati relativne razlike v koncentracijah metabolitov med vzorci. Proces normalizacije
spektrov na vsoto vrednosti razdelkov poteka tako, da spektre obdelamo na način, da ti
predstavljajo enako celotno koncentracijo. Preden spektre normaliziramo, jih inteligentno
razdelimo, nato pa vsoto vrednosti razdelkov vsakega spektra normaliziramo na poljubno
vrednost.6, 17

1.6. Uporaba kemometrijskih metod in metod strojnega učenja
Kadar imamo opravka z velikim številom vzorcev in veliko izmerjenimi parametri, je
nemogoče ročno izluščiti morebitne podskupine med vzorci in pomembne parametre, ki
podskupine definirajo. Zato se zatečemo k različnim kemometrijskim metodam in metodam
strojnega učenja. Te metode vsebujejo različne algoritme, ki delujejo nad množico podatkov,
ki jo sestavljajo vzorci. Vzorci so podani kot vektorji atributov, ki opisujejo dani vzorec.
Poznamo metode nenadzorovanega učenja, kjer algoritem samo na podlagi vhodnih podatkov
s svojimi kriteriji združi vzorce in izlušči pomembne informacije, ter metode nadzorovanega
učenja, kjer algoritem združi vzorce in izlušči pomembne informacije na podlagi para vhodnih
in izhodnih podatkov. Za iskanje podskupin med vzorci različnih celičnih linij z metodami
nenadzorovanega učenja smo uporabili metodo glavnih komponent (ang. principal component
analysis - PCA), metodo K-voditeljev (ang. K-means) in metodo hierarhičnega združevanja
(ang. hierarchical clustering). Metoda glavnih komponent nam poda tudi informacijo o
atributih, ki najbolje definirajo posamezno skupino vzorcev. Za klasifikacijo neznanih
vzorcev celičnih linij z metodo nadzorovanega učenja smo uporabili metodo naključnih
gozdov (ang. random forests). Za iskanje pomembnih atributov smo uporabili metodo
razlage.4, 18-21
1.6.1.

Metode nenadzorovanega učenja

Metode nenadzorovanega učenja so zelo uporabne na začetku raziskav, ko še nimamo veliko
informacij o vzorcih, želimo pa poiskati morebitne povezave med njimi. Skupine med vzorci
lahko z nenadzorovanimi metodami odkrijemo brez kakršne koli predhodne informacije o
obstoju takšnih skupin. Te metode se v metabolomiki pogosto uporabljajo, saj omogočajo
zelo dobro vizualno predstavo različnih skupin in izstopajočih vzorcev.
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Metoda glavnih komponent (PCA)
Cilj metode glavnih komponent je skrčitev informacij kompleksnih podatkovnih matrik na
nekaj komponent v večdimenzionalnem prostoru s čim manjšo izgubo informacij.
Naj bo vektor 𝒙 z 𝑚 spremenljivkami oziroma atributi definiran kot

𝑥1
𝑥2
𝒙= � ⋮ �,
𝑥𝑚

(2-1)

zanimajo pa nas kovariance in korelacije med 𝑚 spremenljivkami. Pri velikem številu
1

spremenljivk 𝑚 ni preveč prikladno pogledati 𝑚 varianc ter 2 𝑚(𝑚 − 1) kovarianc. Zato raje
pogledamo nekaj 𝑚 izračunanih spremenljivk, ki ohranijo večino informacij, danih s temi
variancami in kovariancami.

Metoda glavnih komponent se osredotoči na variance, pri tem pa ne ignorira kovarianc.
Najprej pogledamo linearno funkcijo 𝜶1T 𝒙, pri kateri bodo imeli elementi vektorja 𝒙
maksimalne variance. Vektor 𝜶 je definiran kot vektor 𝑚 uteži 𝛼11 , 𝛼12 , … , 𝛼1𝑚 ,
𝛼11
𝛼12
𝜶1 = � ⋮ � ,
𝛼1𝑚

(2-2)

tako, da velja

𝜶1T 𝒙 = 𝛼11 𝑥1 + 𝛼12 𝑥2 + ⋯ + 𝛼1𝑚 𝑥𝑚 .

(2-3)

Nato pogledamo linearno funkcijo 𝜶T2 𝒙, ki ne korelira z 𝜶1T 𝒙 in ima maksimalno varianco. Ta

postopek ponavljamo do 𝑘-te linearne funkcije 𝜶T𝑘 𝒙, ki ima maksimalno varianco in je
nekorelirana z 𝜶1T 𝒙, 𝜶T2 𝒙, … , 𝜶T𝑘−1 𝒙. Takšni 𝑘-ti izračunani spremenljivki 𝜶T𝑘 𝒙, pravimo 𝑘-ta

glavna komponenta. Izračunamo lahko toliko glavnih komponent, kolikor imamo
spremenljivk 𝑚, vendar je pričakovano, da bomo večino variabilnosti vrednosti vektorja 𝒙
opisali z nekaj prvimi 𝑘 glavnimi komponentami, kjer je 𝑘 ≪ 𝑚.

Glavne komponente moramo znati tudi poiskati. Recimo, da ima vektor spremenljivk 𝒙 znano

populacijsko kovariančno matriko 𝚺. To je matrika, katere (𝑖,𝑗)-ti element je znana kovarianca

med 𝑖-tim in 𝑗-tim elementom 𝒙, ko 𝑖 ≠ 𝑗 in varianca 𝑗-tega elementa 𝒙-a, ko je 𝑖 = 𝑗. V bolj

realističnem primeru pa 𝚺 ni znana in jo zamenjamo z vzorčno kovariančno matriko S. Če

želimo poiskati uteži 𝛼 glavnih komponent, moramo pogledati 𝜶1T 𝒙, kjer mora vektor 𝜶1

maksimizirati varianco var�𝜶1T 𝒙� = 𝜶1T 𝚺𝛂1 pri omejitvi 𝜶T𝑘 𝜶𝑘 = 1. Takšen problem
16

maksimizacije z omejitvijo se ponavadi rešuje z metodo Lagrangevega multiplikatorja. V
našem primeru moramo maksimizirati
𝜶1T 𝚺𝜶1 − λ(𝜶1T 𝜶1 − 1) ,

(2-4)

kjer je λ neznana konstanta, imenovana Lagrangev multiplikator. Če zgornjo enačbo parcialno
odvajamo po 𝜶1 , dobimo22
2𝚺𝜶1 − 2λ𝜶1 = 0

(2-5)

(𝚺 − λ𝐈𝒎 )𝜶1 = 0 ,

(2-6)

oziroma

kjer je 𝐈𝒎 identična matrika velikosti 𝑚 𝑥 𝑚.

Ker je (𝚺 − λ𝐈𝒎 )𝜶1 = 0, 𝜶1 pa je različen od 0, mora biti matrika 𝚺 − λ𝐈𝐦 singularna. To
pomeni, da lahko zapišemo karakteristično enačbo

(2-7)

𝑚(λ) = det|(𝚺 − λ𝐈𝒎 )| = 0 .

Znano je, da so rešitve enačbe (2-7) lastne vrednosti matrike 𝚺, vektor 𝜶1 pa je pripadajoči
lastni vektor. Da bi določili, kateri od m lastnih vektorjev nam poda 𝜶1T 𝒙 z največjo varianco,

se spomnimo, da moramo maksimizirati 𝜶1T 𝚺𝜶1 = 𝜶1T λ𝜶1 = λ𝜶1T 𝜶1 = λ, torej mora biti λ kar
največja. Iz tega sledi, da je 𝜶1 lastni vektor, ki pripada največji lastni vrednosti matrike 𝚺 in

var(𝜶1T 𝐱) = 𝜶1T 𝚺𝜶1 = 𝜆1 je največja lastna vrednost. Posplošeno lahko rečemo, da je 𝑘-ta
glavna komponenta 𝒙 enaka 𝜶T𝑘 𝒙 in var(𝜶T𝑘 𝐱) = 𝜆𝑘 , kjer je 𝜆𝑘 𝑘-ta največja lastna vrednost

populacijske kovariančne matrike, 𝚺, 𝜶1 pa je pripadajoči lastni vektor. Iz zgornjih izračunov

vidimo, da lahko populacijsko kovariančno matriko 𝚺 zapišemo z razcepom

𝚺 = 𝐀𝚲𝐀T ,

(2-8)

kjer je 𝐀 𝑚 × 𝑚 ortogonalna matrika, katere 𝑘-ti stolpec je lastni vektor 𝜶k matrike 𝚺.
Matrika 𝚲 pa je diagonalna matrika, katere 𝑘-ti diagonalni element 𝜆𝑘 je 𝑘-ta lastna vrednost
𝚺.

Sedaj pa poglejmo primer, kjer imamo set 𝑛 neodvisnih meritev oziroma vzorcev z 𝑚

spremenljivkami oziroma atributi. Teh 𝑛 neodvisnih meritev označimo s stolpčnimi vektorji

𝒙1 , 𝒙2 , … , 𝒙𝑛 , ki jih standardiziramo na povprečje z (𝑖, 𝑗)-tim elementom 𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑗 , kjer je 𝑥̅𝑗
povprečna vrednost, definirana kot
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𝑛

1
𝑥̅𝑗 = � 𝑥𝑖𝑗 ,
𝑛
𝑖=1

(2-9)

𝑗 = 1, 2, … , 𝑚.

Naj bo 𝑧𝑖1 = 𝜶1T 𝒙𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑧̅1 povprečna vrednost 𝑖-tih elementov, vektor uteži 𝜶1T pa
naj maksimizira varianco meritev
𝑛

1
�(𝑧𝑖1 − 𝑧̅1 )2 ,
𝑛−1

(2-10)

𝑖=1

z normalizacijsko omejitvijo 𝜶1T 𝜶1 = 1. Nato izračunamo 𝑧𝑖2 = 𝜶T2 𝒙𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, tako da

𝜶T2 maksimizira varianco 𝑧𝑖2 z normalizacijsko omejitvijo 𝜶T2 𝜶2 = 1. Dodamo še omejitev, da

𝑧𝑖2 ne sme biti korelirana z 𝑧𝑖1 v našem setu meritev. Če nadaljujemo s tem postopkom,
dobimo glavne komponente našega seta meritev. Tako je 𝜶T𝑘 𝒙, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚, definiran kot

𝑘-ta glavna komponenta seta meritev, 𝑧𝑖𝑘 pa je vrednost 𝑖-te meritve na 𝑘-ti glavni

komponenti. Enako kot pri izračunu za eno meritev lahko rečemo tudi tukaj, da je varianca 𝑘-

te glavne komponente meritev enaka 𝑘-ti največji lastni vrednosti 𝑙𝑘 /(𝑛 − 1) vzorčne
kovariančne matrike 𝐒, 𝜶𝑘 pa je pripadajoči lastni vektor za 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚.

Definiramo 𝑛 × 𝑚 na povprečje standardizirano matriko 𝐗, kjer je (𝑖, 𝑘)-ti element enak

vrednosti 𝑘-tega elementa 𝑥𝑖𝑘 vektorja 𝒙𝑖 :
𝑥11
𝑥21
𝐗=� ⋮
𝑥𝑛1

𝑥12
𝑥22
⋮
𝑥𝑛2

⋯
⋯
⋱
⋯

𝑥1𝑚
𝑥2𝑚
⋮ �.
𝑥𝑛𝑚

(2-11)

Nato definiramo še 𝑛 × 𝑚 matriko vrednosti glavnih komponent 𝐙, kjer je (𝑖, 𝑘)-ti elemnt

enak vrednosti 𝑘-tega elementa 𝑧𝑖𝑘 vektorja 𝒙𝑖 :
𝑧11
𝑧21
𝐙=� ⋮
𝑧𝑛1

𝑧12
𝑧22
⋮
𝑧𝑛2

⋯ 𝑧1𝑚
⋯ 𝑧2𝑚
⋮ �.
⋱
⋯ 𝑧𝑛𝑚

(2-12)

Vzorčno kovariančno matriko S lahko zapišemo kot
1

𝐒 = 𝑛−1 𝐗 T 𝐗 ,

(2-13)

𝐙 = 𝐗𝐀 .

(2-14)

matriko vrednosti glavnih komponent pa definiramo kot
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Omenimo še, da imata matriki 𝐗 T 𝐗/(𝑛 − 1) in 𝐗 T 𝐗 enake lastne vektorje, lastne vrednosti
𝐗 T 𝐗/(𝑛 − 1) pa so enake lastnim vrednostim 𝑙𝑘 matrike 𝐗 T 𝐗, pomnožene z 1/(𝑛 − 1).

Metoda glavnih komponent je specifičen primer bolj splošne metode imenovane singularni
razcep. Iz enačbe (2-8) vidimo, da nam analiza glavnih komponent poda dekompozicijo
populacijske kovariančne matrike tako, da 𝚺 faktoriziramo na ortogonalno matriko 𝐀, ki

vsebuje lastne vektorje, ter diagonalno matriko 𝚲, ki vsebuje lastne vrednosti matrike 𝚺.
Metoda singularnega razcepa pa enačbo (2-8) generalizira na katero koli matriko in omogoča
računsko učinkovitejše iskanje glavnih komponent. Če imamo na povprečje standardizirano

matriko 𝐗 ∈ ℝn×m , 𝑚 ≥ 𝑛, obstaja singularni razcep, definiran kot

𝐗 = 𝐔𝐋𝐀T ,

(2-15)

kjer sta 𝐔 ∈ ℝn×n in 𝐀 ∈ ℝm×m ortogonalni matriki, matrika 𝐋 ∈ ℝn×m pa je oblike
𝐋=�

𝜎1

⋱

𝜎𝑚

(2-16)

0 �,

kjer so 𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ ⋯ ≥ 𝜎𝑚 ≥ 0 singularne vrednosti matrike 𝐗, 𝑘-ta singularna vrednost pa je
1/2

enaka 𝜎𝑘 = 𝑙𝑘

. Stolpce matrike 𝐔 imenujemo levi singularni vektorji, stolpce matrike 𝐀 pa

desni singularni vektorji.

Če lahko najdemo matrike 𝐔, 𝐋 in 𝐀, ki zadostijo enačbi (2-15), potem 𝐀 poda lastne vektorje,
𝐋 pa korene lastnih vrednosti matrike 𝐗 T 𝐗 ter posledično uteži in standardne odklone glavnih
komponent vzorčno kovariančne matrike S. Obenem matrika 𝐔 poda skalirane vrednosti

glavnih komponent. To lahko vidimo, če pomnožimo enačbo (2-15) z desne z 𝐀 in dobimo

𝐗𝐀 = 𝐔𝐋𝐀T 𝐀 = 𝐔𝐋, saj je 𝐀T 𝐀 = 𝐈𝑚 . Matrika 𝐗𝐀 ∈ ℝn×m je matrika, katere 𝑘-ti stolpec

vsebuje vrednost 𝑘-te glavne komponente. To pa pomeni, da lahko vrednost 𝑧𝑖𝑘 zapišemo kot
1/2

𝑧𝑖𝑘 = 𝑢𝑖𝑘 𝑙𝑘 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚 ,

(2-17)

oziroma v matrični obliki 𝐙 = 𝐔𝐋. Varianca vrednosti za 𝑘-to glavno komponento je enaka

𝑙𝑘 /(𝑛 − 1), 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚. Iz tega sledi, da so vrednosti, podane z 𝐔-jem, enake tistim,
podane z 𝐙-jem, samo skalirane so tako, da je njihova varianca enaka 1/(𝑛 − 1). 18, 19, 23, 24

Iz zgornjih izpeljav je razvidno, da lahko z metodo glavnih komponent zmanjšamo razsežnost
podatkov na nekaj prvih komponent s čim manjšo izgubo informacij. To pa je predvsem
prikladno za vizualizacijo podatkov z mnogo spremenljivkami v dvo- ali tri-dimenzionalnem
prostoru. Iz grafa vrednosti glavnih komponent lahko opazujemo morebitne skupine med
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vzorci. Iz grafa uteži glavnih komponent pa pridobimo informacijo o atributih z največjim
vplivom na ločitev skupin v grafu vrednosti glavnih komponent.18, 19
Metoda K-voditeljev (K-means)
Metoda K-voditeljev je preprosta in elegantna metoda za razvrščanje podatkov v 𝑘 različnih
neprekrivajočih se skupin.

Naj bo 𝐗 = [𝒙1 , … , 𝒙𝑛 ] v ℝm×n matrika podatkov, kjer je vsaka meritev 𝒙𝑖 vektor v ℝm . Pred
začetkom algoritma metode K-voditeljev moramo določiti število gruč 𝑘, ki jih pričakujemo.

Algoritem metode K-voditeljev bo na podlagi tega podatka na začetku naključno izbral 𝑘

meritev 𝒙𝑖 , ki so sedaj naši začetni voditelji. Ostale točke bodo na podlagi najmanjšega
kvadrata evklidske razdalje do voditelja razvrščene v gruče. Te začetne voditelje kasneje
zamenjamo z geometrijskimi centroidi 𝒎𝑙 posamezne gruče 𝐶𝑙 , 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 definiranimi kot:

𝒎𝑙 =

1
� 𝒙𝑖 ,
𝑛𝑙

(3-1)

𝒙𝑖 ∈𝐶𝑙

kjer je 𝑛𝑙 število meritev v gruči 𝐶𝑙 .

Kriterijska funkcija metode K-voditeljev, ki jo želimo minimizirati, je enaka:
𝑘

𝐹𝑘 = � � ‖𝒙𝑖 − 𝒎𝑙 ‖2 .

(3-2)

𝑙=1 𝑥𝑖 ∈𝐶𝑙

Zgornjo kriterijsko funkcijo minimiziramo z iterativnim postopkom, ki je sestavljen iz dveh
korakov. V prvem koraku razvrstimo vse meritve 𝒙𝑖 v gruče. To storimo tako, da je vsaka
meritev razvrščena v tisto gručo, kjer je kvadrat evklidske razdalje meritve do centroida
najmanjši. V drugem koraku ponovno izračunamo centroide iz točk v posameznih gručah
pridobljenih v prvem koraku. Ta postopek ponavljamo, dokler ne dosežemo lokalnega
minimuma. Ponavadi iterativni postopek prekinemo, ko se položaji centroidov glede na
prejšnjo iteracijo ne spremenijo. Ker metoda K-voditeljev najde lokalni in ne globalni
ekstrem, bodo rezultati močno odvisni od tega, katere meritve naključno izberemo za naše
začetne voditelje. Zato je dobro, da algoritem poženemo večkrat z različnimi začetnimi
voditelji, nato pa izberemo najboljšo rešitev oziroma rešitev, ki nam da najmanjšo vrednost
kriterijske funkcije 𝐹𝑘 . Pri metodi K-voditeljev podamo še silhuetne vrednosti. Silhuetne
vrednosti nam povedo, kako podobna je meritev oziroma naš vzorec lastni pripadajoči skupini
v primerjavi z ostalimi skupinami. Silhuetna vrednost za 𝑖-ti vzorec je definirana kot:
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𝑆𝑖 =

(𝑏𝑖 − 𝑎𝑖 )
,
max(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 )

(3-3)

kjer je 𝑎𝑖 povprečna evklidska razdalja 𝑖-tega vzorca do ostalih točk v skupini, ki ji 𝑖-ti vzorec

pripada. Člen 𝑏𝑖 je minimalna povprečna evklidska razdalja od 𝑖-tega vzorca do vzorcev v

drugi skupini, minimizirana po vseh skupinah. Visoke silhuetne vrednosti 𝑖-tega vzorca

nakazujejo na to, da se ta vzorec dobro ujema s svojo skupino in slabo z okoliškimi
skupinami.19, 24-26

Metode hierarhičnega združevanja
Metode hierarhičnega združevanja so uporabne predvsem takrat, ko ne poznamo skupin med
podatki niti števila teh skupin. Klasifikacija sestoji iz iskanja in tvorjenja skupin postopoma
na več nivojih in je sestavljena iz ene največje skupine, ki vsebuje vse meritve in 𝑛

najmanjših skupin, kjer vsaka vsebuje samo eno meritev. Da združimo meritve v skupine,
moramo gledati njihove podobnosti oziroma razlike, ki so ponavadi kar evklidske razdalje

med temi meritvami. Čim večja je evklidska razdalja med dvema meritvama, tem bolj sta si
meritvi različni.
Algoritem hierarhičnega združevanja je iterativen. Na začetku vsako od 𝑛 meritev obravnava

kot svojo skupino, nato pa dve skupini, ki sta si v prostoru najbližje, združi v novo večjo
skupino, tako da imamo sedaj 𝑛 − 1 skupin. Algoritem se konča, ko imamo eno samo
skupino, ki vsebuje vse meritve. Različne metode združevanja izračunajo razdaljo med

novima skupinama meritev na različne načine. Najbolj pogoste med njimi so minimalna
metoda, maksimalna metoda ter Wardova metoda.
Skupine, ki jih dobimo s hierarhičnim združevanjem, predstavimo z dvodimenzionalnim
diagramom, ki mu pravimo dendrogram in prikazuje, kje je prišlo do zlitja skupin na vsaki
stopnji združitve.18, 19
1.6.2.

Metode nadzorovanega učenja

Pri nadzorovanem učenju je cilj napovedati vrednost spremenljivk ali atributov na neznanem
vzorcu s pomočjo učitelja. To naredimo tako, da generiramo modele oziroma funkcije na
podlagi učne množice vzorcev in množice njihovih razredov. Gre torej za generiranje
modelov parov množice vhodnih podatkov sistema in množice želenih izhodov sistema.
Procesu generiranja modelov iz podatkov se reče učenje, ki ga opravi učni algoritem.
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Naučenemu modelu pravimo hipoteza oziroma učitelj. Izhod sistema je lahko zvezna
vrednost, kar imenujemo regresija. Če je izhod sistema enolična oznaka razreda, kateremu
pripada dani vzorec oziroma vhodni podatki, imamo opravka s klasifikacijo. Učitelju v
primeru klasifikacije pravimo klasifikator. V praksi želimo izbrati model oziroma klasifikator
z najvišjo napovedno vrednostjo.27
Ocena kvalitete klasifikatorja
Da bi bil klasifikator uporaben tudi na neznanih podatkih, mora biti dovolj splošen. To
pomeni, da ne smemo preveriti učinkovitost klasifikatorja samo na učni množici podatkov,
ampak tudi na neodvisni testni množici podatkov. Učinkovitost klasifikatorja preverimo tako,
da podatke razdelimo na učno in testno množico z metodo prečnega preverjanja (ang. cross
validation). Če imamo na voljo dovolj vzorcev, lahko uporabimo pregibno metodo prečnega
preverjanja (ang. k-fold cross validation), kjer našo začetno množico podatkov razdelimo na
več pregibov in enega uporabimo za preverjanje učinkovitosti klasifikatorja, druge pa za
učenje le-tega. Nato proces prečnega preverjanja ponovimo še na ostalih pregibih. Ko pa
nimamo na razpolago velikega števila vzorcev, uporabimo metodo izpuščanja enega (ang.
leave one out cross validation), kjer za ocenjevanje kakovosti obdržimo natanko en vzorec iz
celotne množice, ostale pa uporabimo za učenje. Ta postopek ponovimo še za druge vzorce.
Po končanem prečnem preverjanju vizualiziramo kvaliteto klasifikatorja z matriko napake.
Vrstice matrike napake predstavljajo napovedane razrede vzorcev, stolpci pa predstavljajo
dejanske razrede vzorcev. Točnost klasifikatorja izračunamo kot:
točnost =

število pravilno klasificiranih vzorcev
.
število vseh vzorcev

(4-1)

Zgornja enačba nam lahko poda visoko skupno točnost, medtem ko je točnost posameznega
razreda majhna. Zato je boljše, če izračunamo točnost posameznega razreda z:
točnost 𝑖 =

število pravilno klasificiranih vzorcev razreda𝑖
,
število vseh vzorcev razreda𝑖

(4-2)

kjer indeks 𝑖 označuje 𝑖-ti razred. Končna točnost klasifikatorja je podana kot povprečna

vrednost točnosti posameznih razredov.19, 28, 29
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Naključni gozdovi
Naključni gozdovi so ansambelska metoda za klasifikacijo in regresijo, ki jo sestavlja mnogo
naključnih odločitvenih dreves. Posamezno odločitveno drevo je sestavljeno iz vozlišč, ki so
povezani z vejami. Končnim vozliščem pravimo listi. Odločitvena drevesa trpijo za visoko
varianco, kar pomeni, da če celotno učno množico 𝐾 naključno razdelimo na dva dela in na

vsakem delu podatkov sestavimo odločitveno drevo, bosta ti dve drevesi lahko dokaj različni.
Da bi zmanjšali varianco učnega algoritma, uporabimo metodo, v žargonu imenovano
bagging (ang. bootstrap aggregating). Pri baggingu za vsako odločitveno drevo v končnem
ansamblu ustvarimo posebno učno množico 𝐾 ∗ , tako da iz prvotne učne množice naključno

izbiramo vzorce, pri čemer lahko en vzorec izberemo večkrat (ang. bootstrap sampling with
replacement). Postopek za ustvarjanje nove učne množice za eno odločitveno drevo se konča,
ko ima ta nova učna množica enako število vzorcev, kot jih ima celotna učna množica. Na ta
način dobimo v eni novi učni množici približno 63 % različnih vzorcev, ostali pa bodo
podvojeni. Pri naključnih gozdovih poleg uporabe bagginga odločitvena drevesa še dodatno
dekoreliramo, tako da uvedemo dodatno stopnjo naključnosti. To naredimo, tako da za vsako
vozlišče odločitvenega drevesa iz množice vseh 𝑚 atributov ustvarimo naključno izbrano
podmnožico 𝑚∗ atributov. Tipično število atributov v 𝑚∗ je √𝑚. Iz nove množice 𝑚∗ nato

izberemo najbolj primeren atribut za razcep vozlišča. Najbolj primeren atribut za razcep
vozlišča se izbere s pomočjo najmanjšega povprečnega Ginijevega prispevka 𝐺̅ , ki je
definiran kot
𝑚

𝐺̅ = �
𝑖=1

|𝐾𝑖∗ |
𝐺(𝐾𝑖∗ ),
|𝐾 ∗ |

(5-1)

kjer je 𝐾𝑖∗ število vzorcev, ki pripadajo posamezni vrednosti i-tega atributa, 𝐾 ∗ je število vseh

vzorcev v posebni učni množici. 𝐺(𝐾𝑖∗ ) predstavlja Ginijev prispevek i-tega atributa 𝑚𝑖 za
posamezeno vrednost tega atributa in je definiran kot
𝑘

𝐺(𝑚𝑖 ) = 1 − � 𝑝𝑖2 ,

(5-2)

𝑖=1

kjer je 𝑝𝑖 verjetnost, da atribut pripada določenemu razredu, 𝑘 pa je število različnih vrednosti

oziroma razredov 𝑖-tega atributa.

Na ta način ustvarimo mnogo različnih dreves, s katerimi klasificiramo nov nepoznani vzorec.
Nato le-tega uvrstimo v razred, za katerega je glasovalo največ dreves.19, 27, 30, 31
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1.6.3.

Iskanje pomembnih atributov

Ko imamo dober model za uvrščanje neznanih vzorcev v razrede, nas zanima, kateri atributi
teh vzorcev imajo največji vpliv na njihovo uvrstitev v dan razred. Informacijo o pomembnih
atributih za klasifikacijo neznanega vzorca dobimo z metode razlage.
Metoda razlage in njena aproksimacija
Metoda razlage nam pojasni napoved modela oziroma njegovo odločitev za uvrstitev
neznanega vzorca v določen razred. Metoda deluje tako, da razstavi napoved modela za
neznani vzorec v prispevke posameznih vrednosti atributov.
𝑁 = {1,2, … , 𝑚} predstavlja množico 𝑚 atributov, 𝑓 predstavlja klasifikator, vektor 𝒙 =

(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 ) ∈ 𝒜 pa predstavlja vzorec iz prostora atributov. Prostor atributov 𝒜 je

definiran kot kartezični produkt 𝑚 atributov. Oznaka 𝑐 je izbrani razred in oznaka 𝑓𝑐

komponenta napovedi, ki ustreza 𝑐-ju. Naš cilj je, da razložimo, kako dane vrednosti atributov
𝑚 prispevajo k razliki napovedi med napovedjo klasifikatorja za dan vzorec in pričakovano

napovedjo, če ne poznamo nobene vrednosti atributov. Razliko napovedi posplošimo na
poljubno podmnožico atributov 𝑆 ⊆ 𝑁.

Razlika napovedi Δ(𝑆), ko poznamo samo vrednosti atributov iz 𝑆, je definirana kot:

Δ(𝑆) =

1

�𝒜𝑁\𝑆 �

� 𝑓𝑐 �𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑆)� −

𝑦∈𝒜𝑁\𝑆

𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑆) = (𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑚 ),

𝑧𝑖 = �

1
� 𝑓𝑐 (𝑦),
|𝒜𝑁 |
𝑦∈𝒜𝑁

𝑥𝑖 ; 𝑖 ∈ 𝑆
𝑦𝑖 ; 𝑖 ∉ 𝑆.

(6-1)

Izraz Δ(𝑆) je razlika med pričakovano napovedjo, ko poznamo vse vrednosti 𝒙-a, katerega

atributi so v 𝑆, in pričakovano napovedjo, ko ne poznamo nobenih vrednosti atributov. Vsaka
podmnožica vrednosti atributov lahko nekaj prispeva k razliki napovedi. Vsaka razlika
napovedi Δ(𝑆) je sestavljena iz 2𝑁 prispevkov interakcij. Funkcijo 𝐼, ki nam opisuje
interakcije, zapišemo kot

I(𝑆) = Δ(𝑆) − � 𝐼(𝑊) ,
𝑊⊂𝑆

𝑆 ⊆ 𝑁.

(6-2)

Predvidevamo še 𝐼(∅) = 0, kar pomeni, da je prispevek interakcije od ničesar vedno 0.

Porazdeliti moramo še interakcije prispevkov med 𝑚 atributov. To naredimo s prispevkom
vrednosti atributa 𝜑𝑖 , kateremu pripišemo enak delež vsake interakcije, v kateri je ta vrednost

𝑖-tega atributa vsebovana:
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φi (Δ) =

�

𝑊⊆𝑁\{𝑖}

𝐼(𝑊 ∪ {𝑖})
,
|𝑊 ∪ {𝑖}|

𝑖 = 1,2, … , 𝑚.

(6-3)

Na ta način kvantificiramo vse možne interakcije, saj preiščemo celotno množico vseh
vrednosti atributov. Problem metode razlage je, da je v enačbi (6-1) skrita eksponentna
časovna zahtevnost. To pomeni, da zgornja metoda pri večjem številu atributov ne bo
računsko izvedljiva v realnem času.
Da bi bil prispevek vrednosti atributov računsko izvedljiv, moramo zmanjšati časovno
zahtevnost metode razlage. To naredimo z učinkovito aproksimacijo. Metoda aproksimacije
za prispevek vrednosti atributov je zasnovana na podlagi alternativnega zapisa Shapleyjeve
vrednosti in jo zapišemo kot
φi (Δ) =

1
� � [𝑓(𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑃𝑟𝑒 𝑖 (𝑂) ∪ {𝑖})) − 𝑓(𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑃𝑟𝑒 𝑖 (𝑂)))].
𝑛! |𝒜|
𝑂∈𝜋(𝑁) 𝑦∈𝒜

(6-4)

Oznaka 𝑃𝑟𝑒 𝑖 (𝑂) je set vrednosti atributov, ki so predhodniki 𝑖-tega atributa v vrstnem redu
𝑂 ∈ 𝜋(𝑁), kjer je 𝜋(𝑁) set vseh urejenih permutacij 𝑁-ja.

Vzorčimo po naslednjem postopku. Populacija, ki jo vzorčimo je enaka 𝜋(𝑁) × 𝒜 , kjer vsak

par vrstnega reda permutacije/vzorca definira en primerek 𝑋𝑂,𝑦∈𝒜 = 𝑓(𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑃𝑟𝑒 𝑖 (𝑂) ∪

{𝑖})) − 𝑓(𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑃𝑟𝑒 𝑖 (𝑂))). Če izberemo primerek popolnoma naključno, imajo vsi primerki
enako verjetnost, da bodo izbrani, namreč 1/(𝑛! |𝒜| ). Pričakovana vrednost primerka je
𝐸�𝑋𝑂,𝑦∈𝒜 � = φi .

V primeru, ko izberemo (z zamenjavo) samo 𝑘 takšnih primerkov in opazujemo naključno
1

vrednost φ′i = 𝑘 ∑𝑘𝑗=1 𝑋𝑗 , kjer je 𝑋𝑗 𝑗-ti primerek, ima φ′i po centralnem limitnem izreku
približno normalno porazdelitev s povprečno vrednostjo φi . Iz tega sledi, da je φ′i

nepristranska in konsistentna ocena φi -ja.21, 32

Ko prispevke posameznih atributov izračunamo, jih moramo znati pravilno interpretirati. Čim
večji bo prispevek posameznega atributa, tem večjo težo bo imel na odločitev našega modela
za ali proti umestitvi vzorca v določen razred. Če je prispevek atributa pozitiven, ta govori v
prid umestitvi vzorca v dani razred. Če je prispevek atributa negativen, ta atribut govori proti
umestitvi vzorca v dani razred.
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2. NAMEN DELA
Poznavanje metabolnega profila različnih vrst celičnih linij je ključno za njihovo razlikovanje
in razvoj učinkovitih tarčnih zdravil. V magistrskem delu smo se odločili, da metabolne
razlike med različnimi normalnimi in tumorskimi celičnimi linijami poiščemo z NMR
spektroskopijo, kemometrijskimi metodami in metodami strojnega učenja.
Cilji dela so bili:
•

optimizacija protokola za pripravo celičnih vzorcev;

•

optimizacija snemanja celičnih vzorcev z 1D 1H NMR spektroskopijo;

•

ovrednotiti

obstoječe

najpogostejše

kemometrijske

metode,

uporabljene

v

metabolomiki za avtomatsko razvrščanje celičnih vzorcev v skupine;
•

določiti točnost klasifikacije metode naključnih gozdov pri razvrščanju celičnih
vzorcev v razrede;

•

preveriti uspešnost metode glavnih komponent pri iskanju območij v 1D 1H NMR
spektrih s specifičnimi signali in vrednostmi za določeno vrsto celične linije; in

•

preveriti uspešnost metode razlage pri iskanju območij v 1D 1H NMR spektrih s
specifičnimi signali in vrednostmi za določeno vrsto celične linije.
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3. EKSPERIMENTALNO DELO
3.1. Celične linije uporabljene pri analizi
Za analizo smo uporabili humane celične linije, in sicer tumorske celične linije A549, MSTO211H in NCI-H2052 ter normalni celični liniji WI-38 in MeT-5A. Celična linija A549 je bila
izolirana leta 1972 iz pljučnega karcioma.33 Celična linija MSTO-211H je bila izolirana leta
1985 iz plevralnega izliva pacienta z bifaznim mezoteliomom pljuč.34 Celična linija NCIH2052 je bila izolirana leta 1988 iz plevralnega izliva pacienta z mezoteliomom 4. stopnje.35
Celična linija WI-38 je bila leta 1964 izolirana iz embrionalnega normalnega pljučnega
tkiva.36 Celična linija MeT-5A je bila izolirana leta 1985 iz mezotelijskih celic iz plevralnega
izliva osebe, ki ni imela raka.

3.2. Gojenje celičnih linij
Na Oddelku za eksperimentalno onkologijo z Onkološkega inštituta Ljubljana so celične linije
gojili v za posamezno celično linijo ustreznem gojišču z dodanim 10 % fetusnim serumom
goveda in gentamicinom pri 37 °C in 5 % CO2. Celični liniji A549 in WI-38 so gojili v
gojišču Advanced Dulbecco's Modified Eagle Medium, celične linije NCI-H2052, MSTO211H in Met5A pa v gojišču Advanced Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640
Medium (Advanced RPMI, Gibco).

3.3. Priprava celičnih vzorcev za 1D 1H NMR spektroskopijo
Na Oddelku za eksperimentalno onkologijo z Onkološkega inštituta Ljubljana so pripravili
celične vzorce po naslednjem postopku. Konfluentne celice so tripsinizirali, sprali z gojiščem
s FBS in jih centrifugirali 5 minut pri 1500 obratih v minuti pri temperaturi 4 °C. Celični pelet
so sprali s pufrom PBS in s hemocitometrom prešteli viabilne celice. Nato so 107 celic
prenesli v mikrocentrifugirko in jih centrifugirali 5 minut pri 1500 obratih v minuti pri
temperaturi 4 °C. Po centrifugiranju so pufer zavrgli in celičnemu peletu na ledu dodali 250
µL ohlajene mešanice metanola in kloroforma v razmerju 2:1. Celični pelet so resuspendirali
z mešanjem na vorteksu in nato še s stresanjem 10 min na stresalniku pri 4 °C. Mešanico so
nato sonificirali na ledu s sonifikatorjem UP 200H. Nato so mešanici dodali 250 µL ohlajene
mešanice kloroforma in vode v razmerju 1:1, premešali na vorteksu in centrifugirali 20 minut
pri 13000 obratih v minuti pri 4 °C. Po centrifugiranju so ločili zgornjo vodno (hidrofilno)
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znotrajcelično frakcijo od spodnje organske (hidrofobne) znotrajcelične frakcije v označene
mikrocentrifugirke. Za 1D 1H NMR spektroskopijo so uporabili hidrofilno znotrajcelično
frakcijo, ki so jo posušili na koncentratorju pri 4 °C. Vsak vzorec so raztopili v 500 µl D2O in
ga prenesli v NMR cevko. Na koncu smo v NMR cevko z vzorcem dodali še 10 µl referenčne
spojine TMSPA (natrijeva sol 3-(trimetil)propionska 2,2,3,3-d4 kisline).

3.4. NMR meritve
NMR spektre smo posneli na NMR spektrometru Agilent Technologies DD2 600 MHz na
Nacionalnem centru za NMR spektroskopijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. NMR
spektrometer (slika 11) je bil opremljen z 5 mm NMR sondo PFG One. Spektrometer je
deloval na frekvenci 599,7 MHz za 1H.
1D 1H NMR spektre smo posneli s 128 ponovitvami, s 32768 točkami na 7911,4 Hz
spektralne širine pri 25 °C. Digitalna resolucija je bila ± 0,3 Hz. 90° radiofrekvenčni pulz smo
nastavili za vsak vzorec posebej. Relaksacijski zamik med posameznimi ponovitvami je
bil 8 s.

Slika 11: 600 MHz spektrometer.

3.5. Predobdelava NMR spektrov in izračuni
Za predobdelavo NMR spektrov smo uporabili program ACD labs16. Vse spektre smo
referirali na signal referenčne spojine TMSPA (δ = 0 ppm). Pri inteligentnem razdeljevanju je
bila širina razdelka 0,04 ppm, pri čemer smo algoritmu dovolili spreminjanje širine razdelka
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za največ 50 %. Iz spektrov smo izključili območja od -1,70 do 0,15 ppm ter od 4,65 do 5,35
ppm ter od 9,50 do 11,40 ppm, ker ne vsebujejo koristnih informacij o metabolitih. Vse
spektre smo normalizirali na vsoto vrednosti razdelkov. Vrednost vsote vseh razdelkov je
znašala 100.
Vse izračune s kemometrijskimi metodami in metodami strojnega učenja smo opravili na
osebnem računalniku z 2,8 GHz procesorjem ter 12 GB RAM s programom Matlab.37
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4. REZULTATI
4.1. Urejanje in predobdelava 1D 1H NMR spektrov celičnih vzorcev
Pred analizo podatkov s kemometrijskimi metodami in metodami strojnega učenja smo
primerno uredili in obdelali 1D

1

H NMR spektre celičnih vzorcev. Indeksi vzorcev

vodotopnih znotrajceličnih frakcij petih različnih celičnih linij so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1: Tabela indeksov vzorcev, ki pripadajo posamezni celični liniji.

indeksi frakcij
celične linije
A549
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

indeksi frakcij
celične linije
WI-38
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

indeksi frakcij
celične linije
MeT-5A
47
48
49
50
51
52
53
54

indeksi frakcij
celične linije
MSTO-211H
55
56
57
58

indeksi frakcij
celične linije
NCI-H2052
59
60
61
62
63

Imeli smo skupaj 63 vzorcev. Vzorce posameznih celičnih linij smo označili z različnimi
barvami. Vzorce, ki pripadajo celični liniji A549, smo označili z rdečo barvo, vzorce, ki
pripadajo celični liniji WI-38, z modro barvo, vzorce, ki pripadajo celični liniji MeT-5A, z
vijolično barvo, vzorce, ki pripadajo celični liniji MSTO-211H, z zeleno barvo in vzorce, ki
pripadajo celični liniji NCI-H2052, s sivo barvo.
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Slika 12: 63 1D 1H NMR spektrov vzorcev, naloženih en na drugega ter normaliziranih in umerjenih na signal
TMSPA pri 0 ppm. Rjava odseka predstavljata območji, ki smo ju izključili iz analize, z zavitimi črnimi črticami
pa so označene prekinitve vrhov signalov.

Na slika 12 je prikazano celotno spektralno območje 1D 1H NMR spektrov, ki smo ga
inteligentno razdelili. Z rjavima odsekoma sta prikazani regiji, ki ne vsebujeta koristnih
informacij o metabolitih in smo ju izključili iz analize. Po inteligentni razdelitvi vseh 1D 1H
NMR spektrov smo numerične vrednosti razdelkov zapisali v matriki velikosti 63 × 235.

Na sliki 13 je prikazan del spektrov od 1,9 do 2,6 ppm, normaliziranih na signal topila
TMSPA (slika 13 a) ter odsek spektrov, normaliziranih na vsoto vrednosti razdelkov (slika 13
b).
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Slika 13: Del spektrov na območju od 1,9 do 2,6 ppm. Zgornji spektri so normalizirani na signal topila TMSPA
(a), spodnji pa paralelno prikazujejo normalizirane vrednosti razdelkov.

4.2. Analiza celičnih linij z metodo glavnih komponent
Imamo 63 vzorcev znotrajceličnih metabolitov, kjer ima vsak vzorec 235 atributov, kar
pomeni, da se nahaja v 235-dimenzionalnem prostoru. Prostor s toliko dimenzijami si težko
predstavljamo, zato je za primerno vizualizacijo število dimenzij potrebno skrčiti na 2 ali 3 s
čim manjšo izgubo informacij. To smo storili z metodo glavnih komponent. V našem primeru
smo informacije skrčili na 3 komponente, pri čemer smo skupno zajeli 91,6 % razpršenosti
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podatkov, kar pomeni, da smo zadržali večino informacij. V prvi glavni komponenti ni bilo
nobenih vidnih razlik med vzorci. Razlike med vzorci se pojavijo v drugi in tretji komponenti.
Vrednosti glavnih komponent za drugo in tretjo komponento so prikazane grafično (slika 14).

Slika 14: Vrednosti glavnih komponent 63 vzorcev celic za drugo in tretjo komponento.

Vzorci tumorskih celic A549 in normalnih celic WI-38 se nahajajo na negativni in pozitivni
strani druge glavne komponente. Razvidno je, da je razlika med tema celičnima linijama
najbolj opazna v tretji glavni komponenti, saj se vzorci tumorskih celic A549 pretežno
nahajajo na negativni strani, vzorci normalnih celic WI-38 pa na pozitivni strani tretje glavne
komponente. Vzorci celic MeT-5A se nahajajo na pozitivnem delu druge glavne komponente
in so razpršeni po celotni tretji glavni komponenti. Močno odstopata vzorca celic 47 ter 48
celične linije MeT-5A, saj se nahajata med vzorci celične linije WI-38 na pozitivnem delu
tretje glavne komponente. Vzorci celic MSTO-211H se nahajajo na negativnem delu tretje
glavne komponente, le vzorec 55 odstopa od ostalih in se nahaja na pozitivnem delu tretje
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glavne komponente. Vzorci celic NCI-H2052 so skoncentrirani na pozitivnem delu druge
glavne komponente ter pod sredino tretje glavne komponente.
Uteži glavnih komponent za drugo in tretjo glavno komponento so prikazane grafično (slika
15).

Slika 15: Uteži glavnih komponent 235 atributov vzorcev celic za drugo in tretjo komponento.

Izstopajo atribut 95, atribut 73 ter atribut 44. Atribut 95 se nahaja na skrajni negativni strani
druge glavne komponente (-17,0) ter pozitivni strani tretje glavne komponente (4,5). Atribut
95 je najbolj zaslužen za ločitev vzorcev celičnih linij v drugi glavni komponenti v grafu
vrednosti glavnih komponent. Atribut 73 se nahaja blizu ničle druge glavne komponente (4,2)
ter pozitivni strani tretje glavne komponente (8,6). Atribut 73 je zaslužen za ločitev vzorcev
celičnih linij v tretji glavni komponenti v grafu vrednosti glavnih komponent. Atribut 44 se
prav tako nahaja blizu ničle druge glavne komponente (3,0) ter negativni strani tretje glavne
komponente (-11,1). Tudi atribut 44 je zaslužen za ločitev vzorcev celičnih linij v tretji glavni
komponenti v grafu vrednosti glavnih komponent. Vzorci celičnih linij, ki se nahajajo na
pozitivnem delu tretje glavne komponente bodo imeli višje vrednosti razdelka atributa 73.
Vzorci celičnih linij, ki se nahajajo na negativnem delu tretje glavne komponente, pa bodo
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imeli višje vrednosti razdelka atributa 44. Ostali atributi se nahajajo okoli ničle obeh glavnih
komponent in nimajo vpliva na ločitev vzorcev celičnih linij v grafu vrednosti glavnih
komponent.

4.3. Razvrščanje vzorcev v skupine z nenadzorovanimi kemometrijskimi
metodami
4.3.1.

Metoda K-voditeljev (K-means)

Vzorce smo najprej razvrstili v skupine z metodo K-voditeljev. Metodi smo vnaprej podali
samo informacijo, da želimo imeti pet skupin. Rezultati metode K-voditeljev so prikazani
grafično (slika 16).

Slika 16: Razvrstitev 63 vzorcev razdeljenih v pet skupin z metodo K-voditeljev.

Na abscisni osi so nanizane skupine, ki so ločene med seboj s presledki, na ordinatni osi pa so
nanizane silhuetne vrednosti 𝑆. Iz grafa je razvidno, da metoda K-voditeljev vzorce celične

linije A549 združi v dve dobro definirani skupini 1 in 5. Vzorci 1, 21, 22, 23 celične linije
A549 so bili razvrščeni v napačne skupine, njihove nizke silhuetne vrednosti pa kažejo, da se
s tema skupinama ne ujemajo dobro. Večina vzorcev celične linije WI-38 je bila razvrščena v
skupino 2. Vzorca 27 in 29 celične linije WI-38 tvorita svojo skupino 3. Vzorci 28, 30, 31 in
35 celične linije WI-38 pripadajo skupini 4 z nizkimi silhuetnimi vrednostmi. Vzorci celične
linije MeT-5A so bili razdeljeni v skupini 2 in 4, vendar imajo vzorci v skupini 4 nizke
silhuetne vrednosti, vzorca 52 in 53 celo negativne, kar pomeni, da se slabo ujemata s to
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skupino. Vzorca 54 ter 55 celične linije MSTO-211H imata silhuetne vrednosti blizu ničle,
kar pomeni, da sta razpeta med skupinami, zato ne moremo točno vedeti, kateri skupini
pripadata. Vsi vzorci celične linije NCI-H2052 so bili uvrščeni v skupino 4, njihove nizke
silhuetne vrednosti kažejo, da ti vzorci lahko pripadajo tudi kateri izmed okoliških skupin.
4.3.2.

Metoda hierarhičnega združevanja

Vzorce smo v skupine razdelili tudi z metodo hierarhičnega združevanja, s katero nam ni
potrebno vnaprej definirati število skupin. Rezultati metode hierarhičnega združevanja so
predstavljeni z dendrogramom, kjer smo razdalje med vzorci računali z Wardovo metodo
(slika 17).

Slika 17: Dendrogram 63 vzorcev različnih celičnih linij.

Črtkana črta na dendrogramu označuje razdaljo, pri kateri z metodo hierarhičnega
združevanja razdelimo vzorce celičnih linij v pet skupin. Številke nad črtkano črto označujejo
posamezne skupine. V skupini 1 prevladujejo vzorci celične linije A549, zraven sta še vzorca
25 in 26 celične linije WI-38. Skupina 2 je čista, vsebuje le pet vzorcev celične linije A549.
To se ujema tudi z grafom analize glavnih komponent, kjer so ti vzorci odmaknjeni od ostalih.
Skupina 3 je mešana in vsebuje vzorce iz vseh celičnih linij. Skupina 4 je sestavljena iz
vzorcev celične linije WI-38, vzorcev 48 in 47 celične linije MeT-5A ter vzorca 55 celične
linije MSTO-211H. Skupina 5 je sestavljena le iz vzorcev 27 in 29 celične linije WI-38, kar je
enako kot skupina 3 pri razvrščanju z metodo voditeljev.
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4.4. Uvrščanje vzorcev v razrede z nadzorovano metodo naključnih gozdov
Metoda naključnih gozdov daje zelo dobre rezultate pri uvrščanju novih neznanih vzorcev v
razrede, pri čemer se izogne prevelikemu prilagajanju podatkom. Za gradnjo naključnih
gozdov smo uporabili 30 naključnih odločitvenih dreves. Da smo preverili, kako dobro se
metoda naključnih gozdov obnese pri uvrščanju neznanih celičnih vzorcev v posamezne
razrede, smo za prečno preverjanje uporabili metodo izpuščanja enega. Za učenje naključnih
gozdov smo uporabili 62 vzorcev, na izpuščenem vzorcu pa smo preverili, v kateri razred ga
naučeni algoritem uvrsti. Postopek smo ponovili 63-krat, pri čemer smo vsakič izpustili drug
vzorec ter pogledali, v kateri razred je bil izpuščeni vzorec razvrščen. Razred 1 vsebuje
vzorce celične linije A549, razred 2 vsebuje vzorce celične linije WI-38, razred 3 vsebuje
vzorce celične linije MeT-5A, razred 4 vsebuje vzorce celične linije MSTO-211H, razred 5 pa
vzorce celične linije NCI-H2052. Rezultati uvrščanja vzorcev v razrede z metodo naključnih
gozdov pri prečnem preverjanju z metodo izpuščanja enega so predstavljeni v spodnji matriki
napake v tabeli 2.

dejanski razredi

Tabela 2: Matrika napake metode naključnih gozdov pri prečnem preverjanju z metodo izpuščanja enega.

razred 1
A549
razred 2
WI-38
razred 3
MeT-5A
razred 4
MSTO-211H
razred 5
NCI-H2052

napovedani razredi
razred 3
razred 4
MeT-5A MSTO-211H

razred 1
A549

razred 2
WI-38

razred 5
NCI-H2052

23

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

5

Razvidno je, da smo dobili samo en nepravilno razvrščen vzorec celic MSTO-211H. To je
vzorec 55, ki ga metoda naključnih gozdov nepravilno uvrsti v razred 3. Če matriko napake
izračunamo večkrat, se zaradi naključnosti izbiranja vzorcev v samem algoritmu metode
naključnih gozdov včasih zgodi nepravilna razvrstitev vzorca 47 celične linije MeT-5A v
razred 2. Če posebna učna množica 𝐾 ∗ ne vsebuje tudi vzorca 48 celične linije MeT-5A,
naključno odločitveno drevo napačno uvrsti vzorec 47 v razred 2. Če do tega pride pri

petnajstih odločitvenih drevesih, metoda naključnih gozdov vzorec 47 napačno klasificira kot
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vzorec celic WI-38. Končna točnost klasifikatorja je 95 %. Ob upoštevanju nepravilno
razvrščenega vzorca 47 je končna točnost klasifikatorja 93 %.

4.5. Iskanje pomembnih atributov
Poleg razvrščanja neznanih vzorcev v razrede smo želeli vedeti tudi, kateri atributi (signali v
1

H NMR spektrih) so pomembni pri razvrščanju vzorcev v razrede z metodo naključnih

gozdov. Pomembni so tisti atributi vzorcev, ki imajo povečane oziroma pomanjšane vrednosti
ali so na kakršen koli način specifične za dano celično linijo. Pokazali smo, da metoda
naključnih gozdov pravilno umesti več kot 93 % vzorcev v razrede. To pomeni, da obstajajo
atributi, katerih vrednosti so specifične za posamezne celične linije in ki jih metoda
naključnih gozdov uporabi za uvrščanje neznanih vzorcev v pravilne razrede. Te pomembne
atribute smo poiskali z metodo razlage. Za izračun prispevka posameznega atributa iz enega
vzorca celic smo naključno izbrali 100 primerkov in razred, za katerega smo želeli razložiti
napoved klasifikatorja. Za vzorec določene vrste celic smo izbrali razred, kateremu izbrani
vzorec tudi pripada. Za vzorec določene celične linije smo tako za razlago izbrali razred vseh
vzorcev te celične linije. Izbira razreda razlage pomeni, da ugotovimo, kateri atributi vzorca
so najbolj podobni ali različni atributom ostalih vzorcev iz tega razreda. Po zgornjem
postopku smo izračunali prispevke atributov za vseh 63 vzorcev. Ker ima vsak vzorec 235
atributov, je metoda časovno zelo zahtevna, grafi pa nepregledni, zato smo odstranili atribute,
ki so imeli povprečne prispevke enake 0. Zadržali smo 104 atribute s prispevkom, večjim od
0, ter metodo razlage še enkrat izračunali samo s 104 atributi, pri čemer se kvaliteta
klasifikacije z metodo naključnih gozdov ni spremenila.
Prispevke atributov za celotno skupino posamezne celične linije smo določili s skupinsko
metodo razlage. Izračunali smo povprečno vrednost prispevkov vseh vzorcev posamezne
celične linije. Atribute s povprečno vrednostjo prispevka večjim od 0,01 smo vzeli za
pomembne, pri čemer bodo imeli atributi s povprečno vrednostjo prispevka večjo od 0,03
največji vpliv na odločitve klasifikatorja pri razvrščanju vzorcev v skupine. Atribute s
povprečno vrednostjo prispevka, manjšim od 0,01, smo zaradi majhnega vpliva na odločitve
klasifikatorja zanemarili. Rezultati skupinske metode razlage so predstavljeni posebej za
vsako celično linijo (razred).
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4.5.1.

Skupinska metoda razlage za celično linijo A549

Povprečni prispevki predstavljajo, koliko atributi 23 vzorcev celic A549 v povprečju
prispevajo k odločitvi klasifikatorja za uvrščanje vzorca v razred 1 (slika 18).
Večina atributov ima pozitivne prispevke. Največji vpliv na odločitev metode naključnih
gozdov pri razvrstitvi vzorcev celic A549 v razred 1 imajo atribut 228 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0715, atribut 232 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0558, atribut 204 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0372, atribut 35 s povprečno vrednostjo prispevka 0,045 ter
atribut 210 s povprečno vrednostjo prispevka 0,03. Atributi s pomembnim vplivom na
odločitev klasifikatorja pri razvrstitvi vzorcev celic A549 v razred 1 so atribut 36 s povprečno
vrednostjo prispevka 0,0288, atribut 185 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0228, atribut 70
s povprečno vrednostjo prispevka 0,0245, atribut 78 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0211,
atribut 64 s povprečno vrednostjo prispevka 0,015, atribut 59 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0147, atribut 150 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0134, atribut 71 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0133, atribut 58 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0121,
atribut 125 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0116 ter atribut 54 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0106. Negativne vrednosti prispevkov atributov 134, 132, 130, 113, 102, 65, 49,
40 ter 37 so nižje od 0,001.
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Slika 18: Rezultat skupinske metode razlage za uvrščanje celic A549 v razred 1. Na ordinatni osi so povprečni prispevki atributov, na zgornji abscisni osi so nanizane oznake
atributov. Na srednji abscisni osi so nanizane povprečne vrednosti prispevkov atributov vzorcev celic A549, na spodnji abscisni osi pa povprečne vrednosti razdelkov
atributov vzorcev celic A549. V primeru celic A549 smo vzeli povprečje vrednosti razdelkov ter prispevkov 23 vzorcev celic A549.

4.5.2.

Skupinska metoda razlage za celično linijo WI-38

Povprečni prispevki predstavljajo, koliko atributi 23 vzorcev celic WI-38 v povprečju
prispevajo k odločitvi klasifikatorja za uvrščanje vzorca v razred 2 (slika 19).
Tudi v temu razredu ima večina atributov pozitivne prispevke. Največji vpliv na odločitev
metode naključnih gozdov pri razvrstitvi vzorcev celic WI-38 v razred 2 imajo atribut 70 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0874, atribut 100 s povprečno vrednostjo prispevka 0,039
ter atribut 71 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0383. Atributi s pomembnim vplivom na
odločitev klasifikatorja pri razvrstitvi vzorcev WI-38 v razred 2 so atribut 206 s povprečno
vrednostjo prispevka 0,0225, atribut 228 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0202, atribut 232
s povprečno vrednostjo prispevka 0,0178, atribut 101 s povprečno vrednostjo prispevka
0,0176, atribut 66 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0173, atribut 35 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,017, atribut 105 s povprečno vrednostjo prispevka 0,016, atribut 59 s povprečno
vrednostjo prispevka 0,0143, atribut 58 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0141, atribut 99 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0125, atribut 204 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0124,
atribut 150 s povprečno vrednostjo prispevka 0,012 ter atribut 210 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0117. Negativne vrednosti prispevkov atributov 183,135, 130, 127, 126, 125, 124,
123, 120, 111, 104, 95, 65, 56, 50, 37 ter 33 so nižje od 0,003.
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Slika 19: Rezultat skupinske metode razlage za uvrščanje celic WI-38 v razred 2. Na ordinatni osi so povprečni prispevki atributov, na zgornji abscisni osi so nanizane
oznake atributov. Na srednji abscisni osi so nanizane povprečne vrednosti prispevkov atributov vzorcev celic WI-38, na spodnji abscisni osi pa povprečne vrednosti razdelkov
atributov vzorcev celic WI-38. V primeru celic WI-38 smo vzeli povprečje vrednosti razdelkov ter prispevkov 23 vzorcev celic WI-38.

4.5.3.

Skupinska metoda razlage za celično linijo MeT-5A

Povprečni prispevki predstavljajo, koliko atributi 8 vzorcev celic MeT-5A v povprečju
prispevajo k odločitvi klasifikatorja za uvrščanje vzorca v razred 3 (slika 20).
Največji vpliv na odločitev metode naključnih gozdov pri razvrstitvi vzorcev celic MeT-5A v
razred 3 imata atribut 70 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0405 ter atribut 101 s povprečno
vrednostjo prispevka 0,0341. Atributi s pomembnim vplivom na odločitev klasifikatorja pri
razvrstitvi vzorcev MeT-5A v razred 3 so atribut 228 s povprečno vrednostjo prispevka
0,0213, atribut 82 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0211, atribut 99 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0202, atribut 112 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0196, atribut 35 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,018, atribut 232 s povprečno vrednostjo prispevka 0,016,
atribut 100 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0158, atribut 204 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0157, atribut 185 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0154, atribut 78 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0139, atribut 58 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0128,
atribut 59 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0121, atribut 113 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0114, atribut 71 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0111 ter atribut 108 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0104. Negativne vrednosti prispevkov atributov 231, 206,
184, 135, 126, 123, 114, 109, 106, 68, 48, 43, 42, 41 ter 37 so nižje od 0,003.
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Slika 20: Rezultat skupinske metode razlage za uvrščanje celic MeT-5A v razred 3. Na ordinatni osi so povprečni prispevki atributov, na zgornji abscisni osi so nanizane
oznake atributov. Na srednji abscisni osi so nanizane povprečne vrednosti prispevkov atributov vzorcev celic MeT-5A, na spodnji abscisni osi pa povprečne vrednosti
razdelkov atributov vzorcev celic MeT-5A. V primeru celic Met5A smo vzeli povprečje vrednosti razdelkov ter prispevkov 8 vzorcev celic MeT-5A.

4.5.4.

Skupinska metoda razlage za celično linijo MSTO-211H

Povprečni prispevki predstavljajo, koliko atributi 4 vzorcev celic MSTO-211H v povprečju
prispevajo k odločitvi klasifikatorja za uvrščanje vzorca v razred 4 (slika 21).
Največji vpliv na odločitev metode naključnih gozdov pri razvrstitvi vzorcev celic MSTO211H v razred 4 ima atribut 82 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0308. Atributi s
pomembnim vplivom na odločitev klasifikatorja pri razvrstitvi vzorcev MSTO-211H v razred
4 so atribut 70 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0226, atribut 101 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0222, atribut 232 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0211, atribut 204 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0208, atribut 288 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0188,
atribut 85 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0186, atribut 76 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0185, atribut 114 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0174, atribut 98 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0173, atribut 185 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0165,
atribut 99 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0163, atribut 64 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0154, atribut 100 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0134, atribut 48 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,013, atribut 35 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0121,
atribut 111 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0117, atribut 110 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0109, atribut 122 s povprečno vrednostjo prispevka 0,014 ter atribut 120 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0103. Negativne vrednosti prispevkov atributov 146, 135,
134, 124, 118, 107, 105, 89, 59, 50, 49, 47, 46, 43, 38 ter 33 so nižje od 0,004.
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Slika 21: Rezultat skupinske metode razlage za uvrščanje celic MSTO-211H v razred 4. Na ordinatni osi so povprečni prispevki atributov, na zgornji abscisni osi so nanizane
oznake atributov. Na srednji abscisni osi so nanizane povprečne vrednosti prispevkov atributov vzorcev celic MSTO-211H, na spodnji abscisni osi pa povprečne vrednosti
razdelkov atributov vzorcev celic MSTO-211H. V primeru celic MSTO-211H smo vzeli povprečje vrednosti razdelkov ter prispevkov 4 vzorcev celic MSTO-211H.

4.5.5.

Skupinska metoda razlage za celično linijo NCI-H2052

Povprečni prispevki predstavljajo, koliko atributi 5 vzorcev celic NCI-H2052 v povprečju
prispevajo k odločitvi klasifikatorja za uvrščanje vzorca v razred 5 (slika 22).
Tudi v tem razredu ima večina atributov pozitivne prispevke. Največji vpliv na odločitev
metode naključnih gozdov pri razvrstitvi vzorcev celic NCI-H2052 v razred 5 imajo atribut 64
s povprečno vrednostjo prispevka 0,041, atribut 70 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0341
ter atribut 86 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0319. Atributi s pomembnim vplivom na
odločitev klasifikatorja pri razvrstitvi vzorcev NCI-H2052 v razred 5 so atribut 100 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0225, atribut 101 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0211,
atribut 103 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0197, atribut 232 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0196, atribut 35 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0196, atribut 97 s povprečno
vrednostjo prispevka 0,0188, atribut 96 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0187, atribut 85 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0181, atribut 99 s povprečno vrednostjo prispevka 0,018,
atribut 228 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0177, atribut 57 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0175, atribut 115 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0168, atribut 40 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0165, atribut 210 s povprečno vrednostjo prispevka 0,016,
atribut 39 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0155, atribut 88 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0145, atribut 46 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0143, atribut 58 s povprečno
vrednostjo prispevka 0,0139, atribut 109 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0139, atribut 51
s povprečno vrednostjo prispevka 0,0126, atribut 117 s povprečno vrednostjo prispevka
0,0126, atribut 91 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0119, atribut 71 s povprečno vrednostjo
prispevka 0,0111, atribut 102 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0107, atribut 78 s
povprečno vrednostjo prispevka 0,0106, atribut 118 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0105
ter atribut 63 s povprečno vrednostjo prispevka 0,0101. Negativni vrednosti prispevkov dveh
atributov 137 ter 130 sta manjši od 0,002.
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Slika 22: Rezultat skupinske metode razlage za uvrščanje celic NCI-H2052 v razred 5. Na ordinatni osi so povprečni prispevki atributov, na zgornji abscisni osi so nanizane
oznake atributov. Na srednji abscisni osi so nanizane povprečne vrednosti prispevkov atributov vzorcev celic NCI-H2052, na spodnji abscisni osi pa povprečne vrednosti
razdelkov atributov vzorcev celic NCI-H2052. V primeru celic NCI-H2052 smo vzeli povprečje vrednosti razdelkov ter prispevkov 5 vzorcev celic NCI-H2052.

4.6. Specifični razdelki in signali v 1D 1H NMR spektrih
Pri metodi glavnih komponent smo iz grafa uteži glavnih komponent izluščili tri atribute z
največjim vplivom na ločitve vzorcev v drugi in tretji glavni komponenti. To so atributi 95, 73
ter 44, katerih vrednosti razdelkov pripadajočega območja 1H NMR spektra so predstavljene
na sliki 23 za vse celične linije.

Slika 23: Vrednosti razdelkov atributov z največjim vplivom na ločitve vzorcev v grafu vrednosti glavnih
komponent za vse celične linije. Na ordinatni osi so navedene vrednosti razdelka. Krogi predstavljajo vrednost
razdelka na danem območju 1D 1H NMR spektra za posamezne vzorce celičnih linij. Modri krogi označujejo
celično linijo WI-38, vijolični krogi celično linijo MeT-5A, rdeči krogi celično linijo A549, zeleni krogi celično
linijo MSTO-211H, sivi krogi celično linijo NCI-H2052.

Zanimajo nas le razdelki s specifičnimi vrednostmi za posamezno celično linijo. Specifične
vrednosti razdelkov posameznih celičnih linij za atribute pomembne po metodi PCA smo
predstavili s krožnimi grafi (slika 24).

Slika 24: Krožni grafi specifičnih vrednosti razdelkov vzorcev posamezne celične linije za atribute, pomembne
po metodi PCA. Posamezni barvni odsek predstavlja interval od najnižje do najvišje vrednosti razdelka vzorcev
ene celične linije. Številka znotraj barvnega odseka predstavlja število vzorcev te celične linije s specifičnimi
vrednostmi razdelkov. Barvne številke nad črticami barvnih odsekov predstavljajo število vzorcev posamezne
celične linije z vrednostjo razdelka v danem barvnem odseku. Rdeča barva predstavlja celično linijo A549,
modra barva celično linijo WI-38, vijolična barva celično linijo MeT-5A, zelena barva celično linijo MSTO211H ter siva barva celično linijo NCI-H2052.
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Iz vrednosti razdelkov (slika 23) vidimo, da pri nobenem od treh atributov specifične
vrednosti razdelkov niso značilne za vse vzorce posamezne celične linije. To lahko
podrobneje vidimo s slike 25, kjer ima za atribut 95 le šest vzorcev celične linije A549
specifično vrednost razdelka. Le en vzorec celične linije WI-38 ima specifično vrednost
razdelka atributa 95. Vzorci ostalih celičnih linij nimajo specifičnih vrednosti tega razdelka.
Pri atributu 73 ima pet vzorcev celične linije A549 specifično vrednosti razdelka. Med vzorci
celične linije WI-38 je petnajst takih, ki imajo specifično vrednost razdelka za atribut 73.
Vzorci ostalih celičnih linij nimajo specifičnih vrednosti tega razdelka. V intervalu od najnižje
do najvišje vrednosti razdelka vzorcev celične linije WI-38 se nahaja še pet vzorcev celične
linije NCI-H2052, štirje vzorci celične linije MSTO-211H, osemnajst vzorcev celične linije
A549 ter osem vzorcev celične linije MeT-5A z vrednostmi razdelkov v temu intervalu. Pri
atributu 44 ima osem vzorcev celične linije A549 specifično vrednosti razdelka. Specifično
vrednost razdelka imata tudi dva vzorca celične linije WI-38. Vzorci ostalih celičnih linij
nimajo specifičnih vrednosti omenjenega razdelka.
Iz metode razlage smo izluščili 12 atributov z največjim vplivom na odločitve klasifikatorja s
povprečnim prispevkom več kot 0,3. To so atributi 35, 64, 70, 71, 82, 86, 100, 101, 204, 210,
228 in 232, katerih vrednosti razdelkov pripadajočega območja 1D 1H NMR spektra so
predstavljene na sliki 25 za vse celične linije.
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Slika 25: Vrednosti razdelkov atributov z največjim vplivom na odločitve klasifikatorja v določenih območjih za
vse celične linije. Na ordinatni osi so navedene vrednosti razdelka. Krogi predstavljajo vrednost razdelka na
danem območju 1D 1H NMR spektra za posamezne vzorce celičnih linij. Modri krogi označujejo celično linijo
WI-38, vijolični krogi celično linijo MeT-5A, rdeči krogi celično linijo A549, zeleni krogi celično linijo MSTO211H, sivi krogi celično linijo NCI-H2052.
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Specifične vrednosti razdelkov posameznih celičnih linij za atribute, pomembne po metodi
razlage, smo predstavili s krožnimi grafi (slika 26).

Slika 26: Krožni grafi specifičnih vrednosti razdelkov vzorcev posamezne celične linije za atribute, pomembne
po metodi razlage. Posamezni barvni odsek predstavlja interval od najnižje do najvišje vrednosti razdelka
vzorcev ene celične linije. Številka znotraj barvnega odseka predstavlja število vzorcev te celične linije s
specifičnimi vrednostnimi razdelkov. Barvne številke nad črticami barvnih odsekov predstavljajo število vzorcev
posamezne celične linije z vrednostjo razdelka v danem barvnem odseku. Rdeča barva predstavlja celično linijo
A549, modra barva celično linijo WI-38, vijolična barva celično linijo MeT-5A, zelena barv celično linijo
MSTO-211H ter siva barva celično linijo NCI-H2052.

Iz grafov vrednosti razdelkov (slika 25) vidimo, da imajo tri celične linije specifične vrednosti
vseh vzorcev pri petih atributih. To lahko vidimo še podrobneje iz slike 27. Pri atributu 35
ima vseh triindvajset vzorcev celične linije A549 specifično vrednosti razdelka. Vrednosti
razdelka pri celični liniji A549 so glede na vrednosti razdelka ostalih celičnih linij višje.
Specifično vrednost istega razdelka ima le en vzorec celične linije WI-38, enako smo opazili
za en vzorec celične linije MeT-5A. Vzorci celičnih linij MSTO-211H in NCI-H2052 nimajo
specifičnih vrednosti razdelka. Pri atributu 70 ima vseh triindvajset vzorcev celične linije WI52

38 specifično vrednosti razdelka. Vrednosti razdelka celične linije WI-38 so glede na
vrednosti razdelka ostalih celičnih linij višje. Specifično vrednost razdelka ima tudi enajst
vzorcev celične linije WI-38 in en vzorec celične linije A549. Vzorci ostalih celičnih linij
nimajo specifičnih vrednosti razdelka. Pri atributu 86 ima vseh pet vzorcev celične linije NCIH2052 specifično vrednosti razdelka. Vrednosti razdelka celične linije NCI-H2052 so glede
na vrednosti razdelka ostalih celičnih linij višje. Celična linija MSTO-211H ima tri specifične
vrednosti razdelka, celična linija MeT-5A ima dve specifični vrednosti razdelka in celična
linija WI-38 samo eno specifično vrednost razdelka. Celična linija A549 za atribut 86 nima
specifičnih vrednosti razdelka. Pri atributu 228 in 232 ima vseh triindvajset vzorcev celične
linije A549 specifično vrednosti razdelka. Vrednosti razdelka pri celični liniji A549 so glede
na vrednosti razdelka ostalih celičnih linij nižje. Celična linija WI-38 ima tri specifične
vrednosti razdelka. Vzorci ostalih celičnih linij nimajo specifičnih vrednosti razdelka.

Slika 27: Območje atributov 70 in 71 v 1D 1H NMR spektru. Prikazan je spekter reprezentativnega vzorca
posamezne celične linije. V spektru vzorca celične linije WI-38 (a) je viden izrazit tripleten signal, ki ga v
spektrih ostalih celičnih linij NCI-H2052 (b), MSTO-211H (c), MeT-5A (d) in A549 (e) ni.

Na območju razdelka atributov 70 in 71 (2,23 ppm – 2,28 ppm) je v 1D 1H NMR spektrih pri
celični liniji WI-38 prisoten signal, ki ga v 1D 1H NMR spektrih drugih celičnih linij ni
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oziroma je intenziteta signala zelo nizka (slika 27). NMR signali na območjih v 1D 1H NMR
spektrih celičnih linij ostalih pomembnih atributov so vedno prisotni, razlikujejo se le v
intenzitetah v odvisnosti od koncentracije vzorcev.
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5. DISKUSIJA
Z naraščajočo pojavnostjo tumorjev je potreba po razvoju hitrih in učinkovitih metod za
ločevanje tumorskih in normalnih celic velika. Za ločevanje tumorskih in normalnih celic je
bilo predlaganih že več metod.38,

39

Omenjene metode so premalo občutljive, da bi lahko

razločevale tudi med posameznimi vrstami tumorskih celic. V magistrskem delu smo
preverili, ali lahko različne vrste normalnih kot tudi tumorskih celic učinkovito ločimo s
kombinacijo NMR spektroskopije in kemometrijskih metod. Preverili smo tudi, ali lahko
rezultate, pridobljene s kemometrijskimi metodami, izboljšamo z vpeljavo metod iz področja
strojnega učenja.
Objavljenih je bilo nekaj študij, ki poskušajo ločiti tumorske in normalne celice s kombinacijo
NMR spektroskopije in kemometrijskih metod.5, 40-43 V omenjenih študijah so najbolj pogoste
metode za ločevanje oziroma gručenje tumorskih in normalnih celic metoda glavnih
komponent, metoda K-voditeljev ter metoda hierarhičnega združevanja.
Naši rezultati so pokazali, da v primeru več različnih vrst tumorskih in normalnih vzorcev
celičnih linij omenjene metode ne zmorejo dobro ločiti oziroma gručiti vzorcev iste celične
linije. Metoda glavnih komponent je pokazala najboljšo ločitev med vzorci normalne celične
linije WI-38 ter vzorci tumorske celične linije A549 v tretji glavni komponenti. To je razvidno
iz grafa vrednosti glavnih komponent (slika 14), kjer se vzorci tumorske celične linije A549
večinoma nahajajo na negativnem delu tretje komponente, vzorci normalne celične linije WI38 pa na pozitivnem. Vzorci ostalih celičnih linij so preveč razpršeni, da bi jih lahko ločili.
Metodi K-voditeljev in hierarhičnega združevanja nista podali skupin, ki bi vsebovale vse
vzorce le ene celične linije. Obe metodi sta zato neprimerni za ločevanje vzorcev različnih
vrst celičnih linij. Zaradi slabih rezultatov nenadzorovanih kemometrijskih metod smo se
zatekli k metodam iz področja strojnega učenja, pri čemer smo uporabili metodo naključnih
gozdov. Metoda je pri prečnem preverjanju z metodo izpuščanja enega vzorca dala izvrstne
rezultate, saj je imela v najboljšem primeru kar 95 % točnost klasifikacije, v najslabšem
primeru pa 93 % točnost klasifikacije.
Ker NMR spektroskopija omogoča strukturno karakterizacijo vodotopnih znotrajceličnih
metabolitov v vzorcih, smo želeli poiskati tudi signale 1D 1H NMR spektra, ki pripadajo
potencialnim biomarkerjem za posamezne celične linije. V literaturi se za iskanje pomembnih
atributov in posledično signalov biomarkerjev v 1D 1H NMR spektrih večinoma uporabljajo
uteži metode glavnih komponent.4 Za potrditev signifikantnih razlik vrednosti razdelka med
vzorci posamezne celične linije za najdene pomembne atribute z največjimi utežmi pa se
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uporablja enosmerna analiza variance.41,

43, 44

Nikjer v literaturi nismo zasledili, da bi bili

najdeni pomembni signali v 1D 1H NMR spektrih specifični ali pa imeli specifične vrednosti
razdelkov za posamezno celično linijo.
Naši rezultati kažejo, da specifičnih signalov in specifičnih vrednosti razdelkov za vse vzorce
določene celične linije z analizo glavnih komponent ni mogoče najti. S slike 23 je razvidno,
da je metoda glavnih komponent izpostavila le atribute z zelo visokimi vrednostmi razdelkov.
Noben od treh izpostavljenih atributov (atributi 44, 73, 95) pa nima specifične vrednosti
razdelka pri vseh vzorcih določene celične linije.
Z namenom iskanja signalov s specifičnimi vrednostmi razdelkov v 1D 1H NMR spektrih
vseh vzorcev določene celične linije smo prvi uporabili metodo razlage. Metoda razlage je
izpostavila 12 pomembnih atributov (atributi 35, 64, 70, 71, 82, 86, 100, 101, 204, 210, 228 in
232). Iz njih smo lahko hitro razbrali, da ima celična linija A549 visoke vrednosti razdelka na
območju od 0,98 do 1,03 ppm in nizke vrednosti razdelka na območju od 9,13 do 9,19 ppm
ter od 9,33 do 9,38 ppm. Vsi vzorci celične linije NCI-H2052 imajo na območju od 2,87 do
2,89 ppm vrednosti razdelka višje od vzorcev ostalih celičnih linij. Tudi vsi vzorci celične
linije WI-38 imajo na območju od 2,23 do 2,26 ppm višje vrednosti razdelka od vzorcev
ostalih celičnih linij. Metoda razlage nam je pomagala izpostaviti izrazit signal v območju od
2,23 do 2,28 ppm 1D 1H NMR spektra, ki je značilen le za vzorce celične linije WI-38. Za
vzorce celičnih linij MeT-5A in MSTO-211H nismo našli specifičnih vrednosti razdelkov. Iz
atributa 64 smo kljub temu razbrali, da imajo vsi vzorci celičnih linij MeT-5A in NCI-H2052
višje vrednosti razdelka na območju od 2,01 do 2,04 ppm od vzorcev ostalih celičnih linij.
Predstavljena analiza kljub majhnemu številu vzorcev omogoča zelo podroben in natančen
pogled v razlike med znotrajceličnimi vodotopnimi metaboliti posameznih celičnih linij.
Informacije o teh razlikah pa so ključnega pomena pri načrtovanju tarčnih tumorskih zdravil.
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6. ZAKLJUČEK
Magistrsko delo zajema iskanje metabolnih razlik med različnimi normalnimi in tumorskimi
celičnimi linijami s pomočjo NMR spektroskopije v navezi s kemometrijskimi metodami in
metodami strojnega učenja. V delu smo preučevali ustreznost najpogosteje uporabljenih
algoritmov v metabolomiki za gručenje neznanih vzorcev in iskanje biomarkerjev različnih
celičnih linij. Preverili smo, ali lahko klasifikacijo neznanih vzorcev in iskanje biomarkerjev
celičnih linij izboljšamo z uporabo algoritmov iz področja strojnega učenja.
Rezultati so pokazali, da učinkovito gručenje in tako potencialna klasifikacija neznanih
vzorcev različnih celičnih linij z največkrat uporabljenimi metodami v metabolomiki, kot so
analiza glavnih komponent, analiza K-voditeljev ter hierarhično združevanje, nista
zadovoljiva. Preverili smo uspešnost klasifikacije z metodo naključnih gozdov, ki se je
izkazala za zelo dobro s 95 % točnostjo klasifikacije. Pokazali smo tudi, da iskanje signalov s
specifičnimi vrednostmi razdelkov na podlagi uteži metode glavnih komponent ni mogoče. Za
iskanje signalov s specifičnimi vrednostmi razdelkov smo preverili učinkovitost metode
razlage. Z njo smo uspeli izluščili pet območij v 1D 1H NMR spektru s specifičnimi
vrednostmi razdelka pri treh celičnih linijah. Metoda razlage nam je pomagala odkriti tudi
signal v 1D 1H NMR spektru, ki se je izkazal kot specifičen le za eno normalno celično linijo.
Te specifične signale lahko asigniramo z 2D NMR eksperimenti in tako pridobimo kemijske
strukture molekul biomarkerjev. Verjamemo, da bodo predlagane metode zaradi točnosti pri
klasifikaciji in učinkovitem iskanju signalov s specifičnimi vrednostmi v celičnih vzorcih v
kombinaciji z NMR spektroskopijo v prihodnosti pomagale pri postavljanju cenejših in
hitrejših diagnoz ter natančnejšem iskanju novih biomarkerjev.
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