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Özet

Yöntem

Çalış a biyoenformatik ala ı da gen apıları ı
ta ı la ada bilim i sa ları a ardı ı ol a ı
hedeflemektedir. Bu noktadan hareketle derin
öğre e teknikleri olan otomatik kodla ı ılar
(auto encoders-AE) ve e rişi li yapay sinir ağlar
(CNN)
kulla ılarak
sinir
hücrelerinin
resimlerinden elde edilen özelliklerin gen
ontolojisindeki (GO) hangi işle sellik kategorisine
ait olduğu belirlenerek sinir resimleri üzerinden
sı ıfla dır a apıla il esi hedeflenmektedir.

Sinir resimlerinden özellik çıkar adaki ana
amaçlardan birisi uzmanlar tarafı da dahi zor
görülebilecek oktaları ortaya çıkar aktır. Son
zamanlarda
GO
a
yeni
eklemelerde
bulunabilmek
için
makine
öğre i i
kulla ıl aktadır [2,5,6]. Bu çalış ada derin
öğre e etotları: AE ve CNN kulla ıl ış ve
bunun a ı da AE metodu Taguchi tek iği ile
destekle iş [7] a rı a benzerlikler tespit
edilirken karar destek makinesi (SVM) ile birlikte
boyut azaltma (PCA) [8] kulla ıl ıştır. Çalış a ı
aşarı ı standart ölçütlerle değerle diril iş
önceki yöntemlerin aşarı ları ile kı asla ıştır.
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Bu çalış ada önemli noktalardan birisi yerel bir
beyin
bölgesinin
histogra ı
üzerinden
ta ı la ı ılar ile gen ontolojisinde karşılık gelen
işle sellikleri akala a ı [9] aksine genel bir
yöntemin derin öğre e ile geliştirilerek
herhangi bir beyin bölümü resimleri üzerinden de
uygulanabilmesidir.
AE
nin
fa dası
özellik
çıkarı ı ı
oto atikleş esi i sağla a ve buradan elde
edilen özellikler ile CNN
e girdi oluşturup
sı ıfla dır a ı
sağla a ak
çıktıları
elde
edilmesidir. A ı zamanda taguchi metodu ile
özellikle
zaman
maliyetinden
kaza ı
sağla ıştır.
SVM ise PCA ile birlikte kulla ılarak yine
doğrulukta
fazla bir ka ıp ol aksızı
perfor a slı çalış a ı sağla ıştır.

Benzerliklerin
karşılaştırılarak e i ge
ta ı ları ı keşfi SVM

Nöro ları
çok fazla miktardaki değişke
çözünürlükteki resimleri üzerinde analizler
apılarak gen apıları a dair bilgiler elde
edilebilmektedir. Ör eği in situ hybridization
(ISH) olarak adla dırıla
memeli beyin
resimlerinden [1] oluşa veri seti, nükleik
asitlerin belirli hücrelerdeki yerini saptamak
adı a genlerin a latı ı da etkin bir aklaşı
sergilemeye imkan ta ı aktadır [2]. Bu noktada
resimlerden ilgili işle selliği yakalayarak sinir
bilimcilerin yorum apa ile eği a la lı bir deseni
ortaya
koymak
gerekmektedir.
Bunun
ararları da
biri elde edilen desen ile
sı ıfla dır a apılarak Gen Ontolojisinde (GO)
hangi kategoriye girdiği i a la aktır [3]. Yeni gen
işle selliği ta ı la ı ı bilgilerini resimlerden elde
edilen desen ve GO terimleri arası daki ağla tı ı
çözerek sunmak bu alanda çok değerli katkılar
sağla a aktır [4].
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Grafik 1 . Perfor a s so uçları ı karşılaştırıl ası.
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Tablo 1. Taguchi Metodu Se i e e para etre sa ısı ilişkisi
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Sonuç
ISH verileri sinir görüntüleri üzerinden ilgili beyin
bölümünde hangi tür genler yer aldığı ı anlamak
açısı da biyoloji ve tıp ala ı da büyük önem arz
etmektedir. Beyin kesitlerinden farklı açı, konum
ve çözünürlükten elde edilen resimlerin analizi
zor ve zaman alan süreçlerdir. Neyse ki derin
öğre e i bu analizleri kola laştır ası ile bu
bilim dalı a da çok önemli katkılarda
ulu ul uştur.
Bu çalış ada da hem derin öğre e, hem
anlamsal ağlar ve de makine öğre i i
kulla ılarak beyin sinir resimlerinden elde edilen
bulgular gen ontolojisi ile karşılaştırıl ış ve
sonuçta işle sel benzerliklerine göre doğru
şekilde sı ıfla dırıl ası sağla ıştır. Böylece
genlerin ta ı la ası, ve a la la dırıl ası
oktası da
bilime
önemli
katkılarda
ulu ul uştur.
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