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Abstract— As part of a benchmark of the Unipept Metagenomics
Analysis Pipeline, this article explores a six-frame translation as an
alternative to gene prediction as it is implemented in the Unipept
Metagenomics Analysis Pipeline at the moment. Post-processing me-
thods are developed to successfully integrate this technique into the
pipeline. Finally the alternative pipeline is tested on several simulated
datasets.
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I. INTRODUCTION

Unipept is a web application developed at Ghent Univer-
sity and originally targeted the analysis of metaproteomics
data [1]. This Unipept Metaproteomics Analysis Pipeline
(UMPAP) can be expanded into a pipeline for the analysis of
metagenomics data. This pipeline will be referred to as the
Unipept Metagenomics Analysis Pipeline (UMGAP).

The UMPAP analyses data that is the result of MS-
analyses. This data generally consists of tryptic peptides. For
each of these tryptic peptides the UMPAP will determine a
consensus taxon in the taxonomic tree of life, using a Lowest
Common Ancestor algorithm. This pipeline was expanded for
metagenomics analyses by translating the DNA sequences
into protein sequences. In the current UMGAP this is done by
using a gene-predictor called FragGeneScan(-Plus) [2], [3].
These amino acid sequences are split into tryptic peptides in
silico and analysed with the UMPAP. Because the tryptic pep-
tide split is characteristic of metaproteomics analyses, the
protein fragments can be split into k-mers as well. Choosing
k equal to 9 proved to be a good trade-off between accuracy,
runtime performance and memory footprint [4].
The taxa obtained for the individual peptides can then be
aggregated into one taxon per DNA read. For this final aggre-
gation three methods can be used. The first method, called
LCA∗, was developed within the Unipept-project [5]. The
second method was adapted from another metagenomics
analysis pipeline called Kraken [6] and is called Maximal
Root to Leaf (MRL). The third option is a hybrid method in
which a factor will determine a trade-off between LCA∗ and
MRL.

Before the UMGAP can be published for use, it needs to
be thoroughly benchmarked. First tests [4] showed that the
UMGAP is still lacking in sensitivity in comparison to other
metagenomics analysis pipelines. One of the causes for this
low sensitivity could be the use of FragGeneScan-Plus [3] as
a gene predictor. Therefore this article will research whether
a six-frame translation can be a useful alternative to gene
prediction in the UMGAP. The necessary adaptations to the
UMGAP to fully integrate such a six-frame translation into the
pipeline will be investigated. Finally the resulting alternative
pipeline will be tested on some simulated datasets to draw
conclusions about its usefulness based on these results.

−1QT*YLET

−2RPNT*K

−3DLILRN

G C A A A G A T T C A T A A T C C A G A C

C G T T T C T A A G T A T T A G G T C T G

+1 R F * V L G L

+2 V S K Y * V

+3 F L S I R S

Figure 1

THE SIX POSSIBLE TRANSLATIONS OF A SMALL DNA SEQUENCE.

II. MATERIALS AND METHODS

The workflow of the UMGAP with a six-frame translation
will be as follows. First, using a translation table, a DNA read
will be translated into its six possible frames in silico as shown
in Figure 1. This is done using the BioJava package. This
package provides implementations for reading and writing
FASTA-files and for the six-frame translation with different
translation tables [7]. Afterwards, all six frames will be divided
into tryptic peptides or 9-mer peptides and the UMPAP will be
used to try to find a taxonomic identification for each peptide.

A translation into all six frames without checking for coding
regions will also generate a lot of peptides with false identifi-
cations. Before the peptides with a taxonomic identification
are passed on to one of the aggregation methods, a post-
processing step will be needed to select the most credible
peptides. This post-processing method will differ based on
whether a tryptic peptide or 9-mer peptide split was used .

A. Tryptic peptides

Observations of the detected tryptic peptides in six-frame
translations showed that falsely identified tryptic peptides
were often very short, but did tend to have a highly specific
taxonomic identification. Correctly identified tryptic peptides
on the other hand were usually longer, but could also have
less specific identifications. A specific identification is more
preferable however, because without one we can only get
an unspecific consensus taxon for the read. Based on these
observations, a method for scoring each identified tryptic
peptide was constructed. The score is a value between zero
and one and is a product of a linearly increasing function
depending on the size of the peptide and another linearly
increasing function depending on the depth of the identifica-
tion. The scores will be passed on to the MRL aggregation
method such that each contribution of a peptide to the node
of its taxonomic identification is now the given score instead
of 1.



B. 9-mers

Splitting a sequence into 9-mers results in a lot more iden-
tified peptides than is the case with tryptic peptides. More
correct identifications, but also more false identifications are
obtained. Falsely identified peptides will be so numerous
that a scoring function will no longer suffice to successfully
filter them out. For this reason a seed-extend algorithm
was developed to filter out peptides with a false taxonomic
identification.

Observations of six-frame translations in which 9-mers
with a taxonomic identification were sought, showed that
falsely identified 9-mers almost never occurred in sequences
of more than 3 adjacent, overlapping 9-mers. Correctly iden-
tified 9-mers occurred in large sequences of adjacent, over-
lapping 9-mers the identifications of which all lay on the same
lineage. However, sequences of 9-mers with the exact same
identifications were not always very long.

With these observations a seed-extend algorithm was im-
plemented in Java as follows. First, a sequence of 9-mers is
a succession of 9-mers in which each 9-mer’s start position
is one base further than the start position of the previous
9-mer. A gap is a position where no 9-mer with a taxonomic
identification starts. Seeds are defined as sequences of
more than MINSIZE 9-mers with the exact same taxonomic
identification. Extended seeds are built by trying to make
sequences of adjacent seeds and 9-mers that were not in-
cluded in a seed. It is possible to allow for gaps between
seeds and 9-mers inside an extended seed.
We also define several scoring mechanisms for extended
seeds which we use to choose which 9-mers to pass to an
aggregation method.

The different parameters that will be tested and for which
optimal value will be tested first are shown in Table 1.

C. The datasets

Three datasets were used to test the above mentioned
post-processing methods. First, the tryptic peptide scoring
method and all parameter combinations of the parameters
from Table 1 were tested on two smaller datasets. These
datasets were also used by the developers of Kraken [6], an-
other metagenomics analysis pipeline. Both datasets contain

parameter meaning options

MINSIZE minimal amount of adja-
cent 9-mers to form a
seed

2, 3, 4

MAXGAP maximal gap size to form
an extended seed

0, 2, 4

GAPPEN gap penalty in the calcu-
lation of the score of an
extended seed

0.2, 0.5, 0.8

extended
seed se-
lection

scoring method for an ex-
tended seed, the highest
scoring extended seeds
are passed to taxa2agg

score1=c

score2=

(∑

9-mers

S(9-mer)

)
−|#gaps|∗GAPPEN

score3=
score2

|#gaps|+|#9-mers|

Table 1

THE 4 DIFFERENT PARAMETERS IN THE SEED-EXTEND ALGORITHM FOR

WHICH THE OPTIMAL VALUE NEEDS TO BE DETERMINED. THEIR NOTATION,

MEANING AND THE VALUES OF THE PARAMETERS THAT WILL BE TESTED, ARE

GIVEN.

10 000 reads, sampled in equal proportions from 10 (bac-
terial) organisms. One dataset contained simulated reads
based on HiSeq-data and the other was based on MiSeq-
data.

After a selection of the best parameter settings, this subset
will be tested on a larger dataset. This dataset was used
by Lindgreen et al. [8] for a large scale benchmark of the
then available metagenomics analysis pipelines. It contains
28 912 773 paired-end reads, among which also some ran-
dom reads that should not get an identification.

The analyses were done using R. The performance metrics
measured were:

sensitivity =
TP

TP + FN
precision =

TP
TP + FP

specificity =
TN

TN + FP
NPV =

TN
TN + FN

These metrics were calculated for different taxonomic
ranks with the True Positives (TP) being all real reads with a
correct identification on that or a deeper rank. True negatives
(TN) are all random reads without an identification on that
or a deeper rank. False Positives (FP) are all random reads
that got an identification on that or a deeper rank and all real
reads that got an incorrect identification on that or a deeper
rank. False Negatives (FN) are all real reads that did not
get an identification on that or a deeper rank. All reads in
the Kraken-datasets are real reads, so only sensitivity and
precision could be calculated for these datasets.

III. RESULTS

A. The Kraken datasets

Tryptic peptides. A low performance was measured. Due
to many reads with only identifications on root level and a lot
of wrong identifications, the pipeline only obtained a 33.09%
sensitivity and 50.81% precision on genus level on the HiSeq
dataset, and a 41.70% sensitivity and 52.08% precision on
genus level on the MiSeq dataset.

9-mer peptides. For some of the parameter combinations a
good performance was obtained. Using a gap penalty had
almost no effect on performance so GAPPEN was set to 0.5
for further research.

The effects of the other parameters, including the aggrega-
tion method, on the HiSeq dataset can be seen in Figure 2.
Results on the MiSeq dataset were similar. When using MRL
or the hybrid method to aggregate the results, the gap size
has no influence on the performance. Score3 always has the
lowest precision, keeping all other parameters constant. A
smaller minimal seed length will lead to a higher sensitivity
but a lower specificity, due to more reads that are given an
identification, both correct and false. Using MRL as an ag-
gregation method will also lead to a higher sensitivity, but
a lower specificity. The positive effect of using MRL for the
sensitivity is especially visible when the minimal seed length
chosen is equal to 2. Using a hybrid method with a factor
close to 0.5, one is able to still get a fairly high sensitivity, but
have a precision that is higher than using MRL.

Finally the following parameter combinations were chosen
to test on the larger Metabenchmark dataset: a minimal seed
length of 2, combined with score1, because this had the
highest sensitivity when combined with MRL, a minimal seed
length of 2 combined with score2, because this obtains the
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Figure 2

SENSITIVITY AGAINST PRECISION ON GENUS LEVEL ON THE KRAKEN HISEQ DATASET AND METABENCHMARK DATASET FOR DIFFERENT PARAMETER

COMBINATIONS AND DIFFERENT AGGREGATION METHODS.

best sensitivity in all other cases and a minimal seed length
of 4 combined with score1, because this obtains the best
precision. Finally a minimal seed length of 3 combined with
score2 was selected as an all-round performance setting,
which never has the highest performance score, but neither
never obtains very low scores on any performance value. All
gap sizes were retained for further testing.

B. The Metabenchmark dataset

Figure 2 also shows the results on the Metabenchmark
dataset. In this dataset, having no gap has a positive in-
fluence on both sensitivity and precision, keeping all other
parameters constant and using LCA∗. Using MRL or a hybrid
method as aggregation method, the gap size again has no
influence. The gap size was therefore fixed on 0.

The option with minimal seed length 2 and score1 was not
retained, because it strongly underperforms when combined
with LCA∗ and does not outperform the minimal seed length
2 with score2 option.

Three parameter combinations were retained: the combi-
nation of minimal seed lenght 3 with score2 as default option,
the combination of minimal seed length 2 with score2 when
high sensitivity is very important and the combination of min-
imal seed length 4 with score1 if specificity is very important.

C. Time measurement

The total execution time of the pipeline was now, on ave-
rage over all parameter combinations, 560 minutes on the
Metabenchmark dataset. However, the speed of the six-
frame translation and the seed-extend algorithm could still
be improved by implementing these methods in the Rust
programming language instead of Java. Implementing the
already existing steps in the pipeline in Rust greatly improved

their run time, so we would expect the same effect for the
new methods.

IV. CONCLUSION

A well-performing alternative to the UMGAP with gene pre-
diction by FragGeneScan was created. Before the UMGAP
is ready for release, the benchmark will have to compare
the performance of the UMGAP with FragGeneScan to the
performance of the UMGAP with six-frame translation. This
comparison will decide which of both options should be ad-
vised as default and which will be provided as an option.

Other options in the development of the UMGAP with six-
frame translation can still be researched as well.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Deze thesis kadert in de benchmark van de Unipept metagenomics analysis pipeline. Dit is een

tool voor de analyse van metagenomics stalen die momenteel ontwikkeld wordt aan de Universiteit

Gent.

Alvorens ik mijn aandeel in deze benchmark toelicht, geef ik in dit hoofdstuk eerst een inleiding

over de biologische context waarin het Unipept-onderzoek, en dus ook het onderzoek van deze

thesis, zich afspeelt. Nadien licht ik ook toe wat Unipept precies inhoudt en wat hiervan reeds

ontwikkeld werd. Dit eerste hoofdstuk wordt afgesloten met een schets van de doelstellingen van

deze thesis en een overzicht van wat de verdere hoofdstukken inhouden.

1.1 Metagenomics en metaproteomics

De onderzoeksgebieden waarin Unipept gebruikt kan worden, zijn metaproteomics en in de toe-

komst ook metagenomics. Wat deze onderzoeksgebieden omvatten wordt duidelijk door eerst te

verklaren wat de termen genomics en proteomics inhouden.

Genomics is de studie van het genoom van een organisme. Het genoom kan gedefinieerd worden

als de verzameling van alle genetische informatie die aanwezig is in een bepaald organisme. Deze

genetische informatie is gecodeerd in het DNA. Dit DNA bestaat uit twee gepaarde, comple-

mentaire strengen die opgebouwd zijn uit vier verschillende nucleotiden, genaamd Arginine (A),

Thymine (T), Cytosine (C) en Guanine (G). Elke nucleotide op de ene streng is verbonden met

een complementaire nucleotide op de tweede streng: A bindt met T en C met G.

In delen van het genoom coderen specifieke sequenties van nucleotiden voor de aanmaak van

protëınen. Protëınen staan in voor belangrijke activiteiten die nodig zijn voor het functioneren

van het organisme [1].

Op Figuur 1.1 is een stappenplan te zien van het verloop van een typische genoomanalyse. Wan-

neer we DNA willen analyseren gebeurt dit door het stuk DNA te sequeneren. De techniek die
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assemblage
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annotatie

Figuur 1.1: Het proces van een genomics analyse. DNA wordt opgesplitst en met behulp van een techniek

genaamd shotgun sequencing wordt telkens de nucleotidesequentie bepaald van kleine stukjes van het DNA.

Deze kleine stukjes noemen we reads. Deze reads kunnen vervolgens op verschillende manieren geanalyseerd

worden. Enerzijds kunnen ze geassembleerd worden om de originele DNA sequentie te bepalen. Anderzijds

worden ze geannoteerd waarbij bepaald wordt of de read deel uitmaakt van een coderende of van een niet

coderende regio en eventueel welke functie de resulterende protëıne uitvoert.

hier vandaag de dag het meest voor gebruikt wordt, is shotgun sequencing. Deze techniek re-

sulteert in kleine stukjes uit het DNA waarvan we de nucleotide-sequentie kennen. Deze stukjes

noemen we DNA-reads. Merk op dat reads gedeeltelijk kunnen overlappen. Het aantal reads

dat een specifieke positie in het DNA bedekt, noemen we de coverage. Bij shotgun sequencing

zal de originele DNA-sequentie eerst willekeurig opgeknipt worden in verschillende stukken. Om

nadien van deze stukken de sequentie te bepalen bestaan er verschillende technieken. Na het

opknippen en sequeneren, weten we echter niet meer wat de originele volgorde was van alle reads.

Omdat we gëınteresseerd zijn in de originele DNA-sequentie als geheel, is een van de uitdagingen

in genoomstudies dan ook de assemblage van al deze reads om de originele sequentie te bepalen.

Een ander aspect van een genoomanalyse is de annotatie van de DNA-sequentie. Hierbij probeert

men te bepalen welke delen van de DNA-sequentie kunnen coderen voor een protëıne, alsook

welke rol deze protëıne speelt in het functioneren van het organisme.

Deze annotatie kan op twee manieren gebeuren. Een eerste mogelijkheid is de novo genome

annotation waarbij men gebruik maakt van een model om te voorspellen welke stukken DNA voor

een protëıne coderen en welke niet. Een tweede methode maakt gebruik van een databank van

reeds geannoteerde sequenties en probeert de onderzochte sequentie te aligneren met sequenties

in deze databank. Op basis van gelijkenis wordt dan bepaald welke functie het stuk DNA uitvoert.

Deze laatste techniek noemen we genome mapping.

De belangrijkste functie van DNA in een organisme is het coderen voor aminozuren, de bouwstenen

van protëınen. Protëınen zijn verantwoordelijk voor de processen die een organisme nodig heeft
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DNA
ATGAA C TTAGG C TATA C C ATGTGA
TA C TTGAAT C C GATATGGTA C A C T

transcriptie

AUGAA CUUAGG CUAUA C C AUGUGA
RNA

translatie

M N L G N T M *protëıne

Figuur 1.2: De processen die nodig zijn voor het omzetten van DNA naar protëınen. Het DNA wordt op

bepaalde posities omgezet naar RNA. Dit RNA wordt vervolgens vertaald naar aminozuren, de bouwstenen

van protëınen.

om te kunnen bestaan. Zo hebben sommige protëınen een functie als enzymen, de katalysatoren

die de biochemische reacties in het metabolisme van de cel aansturen, terwijl andere protëınen de

structuur en vorm van de cel bepalen [1].

De vertaling van DNA naar protëınen gebeurt in twee stappen, die gevisualiseerd worden in Figuur

1.2. De eerste stap is de transcriptie van het DNA. Hierbij worden de coderende delen van het

DNA gëıdentificeerd. Deze coderende delen en een aantal nucleotiden voor en na de coderende

sequentie worden omgezet in RNA. RNA is zeer gelijkaardig aan DNA, maar bevat Uracil (U)

daar waar DNA Thymine bevat. Verder is RNA enkelstrengig. De omzetting gebeurt door

nucleotiden samen te voegen die complementair zijn aan de originele DNA-streng. In een tweede

stap, de translatie, worden de RNA-strengen vertaald naar aminozuursequenties die de protëınen

opbouwen. Deze vertaling gebeurt met behulp van codons. Een codon is een sequentie van drie

nucleotiden die kan vertaald worden naar een specifiek aminozuur. Zo kunnen er dus 43 = 64

codons gevormd worden. Drie van deze codons zijn stopcodons, die het einde van de coderende

sequentie aangeven, de andere 61 mogelijke codons coderen voor 1 van 20 aminozuren. Eén van

deze aminozuren zal altijd voorkomen als start van de coderende sequentie. In deze codering is

dus een zekere redundatie ingebouwd die moet beschermen tegen fouten die zich voordoen tijdens

het transcriptieproces of bij het dupliceren van DNA.

De manier waarop codons voor aminozuren coderen, kan worden voorgesteld in een vertaaltabel.

Een voorbeeld van een vertaaltabel kan gezien worden in Figuur 1.3. De vertaaltabel in Figuur

1.3 wordt als een standaard beschouwd, maar verschillende groepen van organismen gebruiken

andere, weliswaar gelijkaardige, vertaaltabellen voor het coderen van aminozuren.

Uit het voorgaande merken we dat de genetische informatie aanwezig in een individu, in verschil-

lende vormen kan voorkomen, niet alleen als DNA-sequentie, maar ook als RNA- of aminozuurse-

quentie (protëıne). We kunnen het functioneren van een organisme dan ook op deze drie niveaus,

genaamd genomics, transcriptomics en proteomics, bestuderen.
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Figuur 1.3: Een vertaaltabel van RNA-codons naar aminozuren. Drie RNA-nucleotiden coderen een ami-

nozuur. Er zijn echter 64 mogelijke codons en maar 20 aminozuren (+ een stopcodon). Hierdoor is er een

zekere redundantie in deze ‘genetische code’.

Tot nu toe spraken we enkel van de studie van één organisme op basis van zijn genetische informa-

tie. We kunnen echter de drie bovengenoemde niveaus uitbreiden om meerdere soorten organis-

men te beschouwen, bijvoorbeeld wanneer we in een grondstaal willen bepalen welke organismen

aanwezig zijn, in een bloedstaal een mogelijks aanwezige bacteriële infectie willen ontdekken of

de menselijke darmflora in kaart willen brengen. In dat geval spreken we van metagenomics,

metatranscriptomics of metaproteomics.

Een schematische voorstelling van het metagenomicsproces is te zien in Figuur 1.4. Extra uit-

dagingen bij de analyse van metagenomicsdata ontstaan omdat de DNA-reads afkomstig van

verschillende organismen, allemaal samen gepooled zijn en het dus moeilijk te achterhalen is

welke read tot welk organisme behoort. De assemblystap wordt daarom nauwelijks uitgevoerd bij

een metagenomicsanalyse. De annotatiestap daarentegen wordt wel uitgevoerd en krijgt nu een

extra component, namelijk het bepalen van welke organismen aanwezig zijn in het staal.

1.2 Unipept

Unipept is een webapplicatie die ontwikkeld werd aan de Universiteit Gent voor de analyse van

metaproteomicsdata. Hiervoor gebruikt Unipept interactieve datavisualisaties zodat de gebruiker

inzicht krijgt in de data [2].

In wat volgt wordt kort uiteengezet wat het oorspronkelijke doel was bij de ontwikkeling van

Unipept en wordt de Unipept MetaProteomics Analysis Pipeline (UMPAP) beschreven. Vervol-
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Figuur 1.4: Overzicht van een metagenomicsanalyseproces. Een metagenomicsstaal bevat DNA van ver-

schillende organismen. Dit DNA wordt gesequeneerd, waarna we een gemengde verzameling reads over-

houden waarvan we niet weten welke read tot welk organisme behoort. De belangrijkste verwerkingsstap

in de analyse van de reads is dan ook de annotatie. Hierbij wordt bepaald welke read tot welk organisme

behoort en eventueel ook welke functie dat stukje DNA uitvoert.

gens wordt een motivatie gegeven voor een uitbreiding van deze pipeline naar het onderzoek

van metagenomicsstalen. Tot slot wordt beschreven welke stappen reeds zijn ondernomen in de

ontwikkeling van deze Unipept MetaGenomics Analysis Pipeline (UMGAP).

1.2.1 Unipept voor metaproteomics

Unipept werd ontwikkeld voor de analyse van metaproteomicsstalen, meer bepaald voor data be-

komen door middel van massa-spectrometrie (MS). Het is niet mogelijk om volledige protëınen te

analyseren met MS. Daarom worden de protëınen opgesplitst in tryptische peptiden, die gemak-

kelijker te analyseren zijn [1]. De resultaten van een MS-onderzoek zijn de aminozuursequenties

van deze tryptische peptiden. Deze resultaten kunnen vervolgens ingegeven worden in Unipept

voor een verdere analyse, zoals het bepalen van de organismen aanwezig in het staal, de functies

van de protëınen e.d.[2].

Van de ingegeven aminozuursequentie van een tryptische peptide wordt een overzicht gegeven van

alle organismen waarin deze tryptische peptide voorkomt. Deze organismen en hun genetische

similariteit kunnen voorgesteld worden in een taxonomische boom. In Figuur 1.5 is een voorbeeld

te zien van een deel van een taxonomische boom die de relaties toont tussen de verschillende

soorten die getoond worden in de afbeeldingen onder de boom. De benaming die aan een top

in de taxonomische boom wordt gegeven, noemen we een taxon. Verschillende niveaus in de

taxonomische boom hebben ook een speciale naam gekregen, waarvan de belangrijkste kingdom,

phylum, class, order, family, genus en species zijn. Deze benaming noemen we de rang van de

taxonomische identificatie.
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Superkingdom

Phylum
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Amphiprion
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Amphiprion

melanopus
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ocellaris
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biaculeatus
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biaculeatus
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hepatus
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Figuur 1.5: Een deel van de taxonomische boom van de levende organismen. Elke top van deze boom bevat

een taxon, i.e. een benaming voor een groep organismen. Ook een aantal van de verschillende niveaus in

de boom krijgen een naam. Deze namen zijn links op de figuur te zien. Binnen deze boom kunnen we de

lowest common ancestor (LCA) van twee taxa bepalen door het taxon te nemen dat een voorouder is van

de beide taxa en tevens van al deze voorouders het diepste in de boom gelegen is. Zo is Pomacentridae

(groen) de LCA van Amphiprion melanopus en Premnas biaculeatus (geel).

Unipept kan vervolgens van alle gevonden organismen de lineage in de taxonomische boom op-

vragen. Deze lineage wordt bepaald door alle taxa op het pad in de taxonomische boom tussen

de wortel en het species-taxon af te lezen. Merk op dat de wortel van de volledige taxonomische

boom niet is weergegeven in Figuur 1.5.

Na het opvragen van de lineage voor elk taxon waarin de ingegeven tryptische peptide voorkomt,

wordt een consensustaxon bepaald voor deze tryptische peptide. Dit laatste gebeurt door het

bepalen van het Lowest Common Ancestor (LCA) taxon waartoe de tryptische peptide behoort

[3]. De LCA van twee toppen in een boom is gedefinieerd als de diepste top in de boom die

nog steeds een voorouder is van de beide toppen. Bijvoorbeeld in Figuur 1.5 is de LCA van

de twee geel omrande taxa, Amphiprion melanopus en Premnas biaculeatus, het groen omrande

taxon Pomacentridae. Indien een tryptische peptide immers in deze beide species voorkomt, is de

classificatie op family-niveau de meest specifieke classificatie die we met zekerheid kunnen geven

aan de tryptische peptide.

1.2.2 Unipept voor metagenomics

Voor het analyseren van metaproteomicsdata behaalt Unipept zeer goede resultaten. Ook op grote

datasets kunnen snel goede resultaten bekomen worden. Door een grote evolutie in sequencing-

technologieën bestaat ook voor de analyse van metagenomicsdata een nood aan programma’s
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Figuur 1.6: Overzicht van de Unipept Metagenomics Analysis Pipeline. Bron: [4].

die snel een grote hoeveelheid data kunnen analyseren. Hierdoor werd besloten om een Unipept

Metagenomics Analysis Pipeline (UMGAP) te ontwikkelen. Er is reeds een werkende versie van

deze pipeline ontwikkeld, met verschillende opties voor verschillende stappen in de analyse. Al-

vorens deze pipeline echter naar buiten gebracht kan worden, is er nood aan een consolidatie en

benchmark van de pipeline. Deze thesis kadert in het opzetten van deze benchmark. Voor we

de benchmark kunnen beschrijven, zullen we eerst beschrijven wat er tot nu toe gebeurd is in de

ontwikkeling van deze metagenomicspipeline. Een overzicht van de pipeline is te zien in Figuur

1.6

Omdat we binnen de UMGAP gebruik willen maken van de UMPAP, wordt in de eerste stap

van de pipeline een DNA-read omgezet in eiwitfragmenten die geanalyseerd kunnen worden met

behulp van de metaproteomicspipeline. Een metagenomicsprobleem kan immers gemakkelijk om-

gezet worden naar een metaproteomicsprobleem door bijvoorbeeld gebruik te maken van een gene
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DNA-read

protëınen

tryptische
peptiden

s/([KR])([∧P])/\1\n\2/g

DNA-read

protëınen
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Figuur 1.7: De twee verschillende methoden voor het opsplitsen van een aminozuurfragment in peptiden.

Links: een opsplitsing in tryptische peptiden. Dit gebeurt door te splitsen na elk voorkomen van de

aminozuren Arginine (A) en Lysine (L) dat niet gevolgd wordt door het aminozuur Proline (P). Rechts:

een opsplitsing in (overlappende) k-meren, hierbij wordt elke subsequentie van lengte k bepaald.

predictor [5]. In de UMGAP werd hiervoor tot op heden gebruik gemaakt van het programma

FragGeneScan(-Plus). Dit programma gebruikt een hidden Markovmodel dat getraind wordt op

basis van data van foutmodellen en het gebruik van codons in regio’s die protëınen coderen [6].

In zulke regio’s is de frequentie waarmee bepaalde codons voorkomen immers vaak anders dan in

DNA-regio’s die geen protëıne coderen. Een andere optie voor het omzetten van DNA-reads in

eiwitfragmenten is om alle zes mogelijke vertalingen van de DNA-read te bepalen (zie ook sectie

2.2) zonder rekening te houden met het al dan niet aanwezig zijn van een eiwitcoderende regio.

Aangezien de UMPAP geen volledige protëınen, maar peptiden analyseert, moeten we de protëınen

of aminozuurfragmenten opsplitsen in peptiden. Binnen de pipeline kan dit op twee verschillende

manieren. Enerzijds kunnen we kiezen voor een opsplitsing in tryptische peptiden. Er wordt dan

gesplitst na elk voorkomen van de aminozuren Arginine en Lysine dat niet gevolgd wordt door

het aminozuur Proline. Anderzijds is ook een opsplitsing in k-meren mogelijk. Dit houdt in dat

we elke subsequentie van lengte k uit de protëıne halen. Beide methoden worden voorgesteld in

Figuur 1.7.

De opsplitsing in k-meren werd ontwikkeld voor gebruik binnen de UMGAP in een poging om de

sensitiviteit van de pipeline te verbeteren. Het opsplitsen in tryptische peptiden wordt gebruikt

voor MS-analyses en is dus ingegeven door het gebruik van Unipept voor metaproteomicsanaly-

ses. Vanuit een metagenomics context lijkt deze techniek echter vrij kunstmatig en zijn er een

aantal nadelen aan verbonden. De lengte van een tryptische peptide ligt tussen de 5 en 50 ami-

nozuren, waarbij peptiden van lengte 5 en 6 vaak voorkomen in veel verschillende organismen.

Hierdoor zal het consensustaxon dat door de UMPAP gevonden wordt, hoog in de taxonomische

boom liggen en dus weinig informatief zijn. Heel lange peptiden zijn daarentegen vatbaar voor

sequeneringsfouten waardoor geen taxonomische identificatie bekomen zal worden. Wanneer we

de peptide zouden opsplitsen in k-meren behouden we een vaste lengte van peptiden, waarbij we

k hoog genoeg kunnen proberen te kiezen om diepe consensustaxa te bekomen en tevens kort

genoeg om het probleem van sequeneringsfouten tegen te gaan. Een opsplitsing in k-meren heeft

overigens een veel groter aantal peptiden tot gevolg. Daarenboven overlappen deze k-meren, elk

aminozuur in de read is de start van een k-meer. Door deze twee zaken kan enerzijds een foute
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Figuur 1.8: Aggregatiemethoden voor het vinden van een consensustaxon voor een read in de taxonomische

boom, LCA∗ (links) en MRL (rechts). Bron: [7]. De taxa die als identificatie voor een peptide in de read

gevonden werden, zijn geel aangegeven en het consensustaxon is in blauw omcirkeld. LCA∗ is een variant

van het gewone LCA algoritme. Wanneer de toppen echter op dezelfde lineage liggen, wordt voor de

diepste top gekozen. MRL kiest het blad met de hoogste score in de taxonomische deelboom van alle hits.

De score van een top wordt bepaald door het aantal peptiden in de read die een hit op dat taxon behalen.

identificatie gecompenseerd worden door een groot aantal juiste identificaties. Anderzijds zal een

sequeneringsfout weliswaar een aantal k-meren onbruikbaar maken, maar alle k-meren die vóór

deze fout eindigen of vlak erna beginnen, zullen nog steeds correcte identificaties opleveren [7].

Na een genpredictiestap kan de UMPAP gebruikt worden om voor alle peptiden in een read

een bijhorende taxonomische consensusclassificatie te bepalen. Tot slot keren we terug naar het

metagenomicsprobleem door rekening te houden met het feit dat elke read afkomstig is van één

organisme, en zoeken we voor elke read een consensustaxon op basis van de taxons toegewezen aan

de tryptische peptiden behorende bij die read. Voor deze aggregatiestap kunnen drie verschillende

methoden gebruikt worden: LCA∗, Maximal root to leaf (MRL) en een hybride methode.

LCA∗ werd binnen het Unipept-project ontwikkeld [5]. Het is een variant van het gewone Lowest

Common Ancestor (LCA) algoritme. Er wordt nog steeds naar een LCA gezocht van toppen in

de taxonomische boom, maar wanneer deze toppen tot eenzelfde lineage behoren wordt voor de

diepste top gekozen, terwijl het gewone LCA-algoritme de hoogste top zou kiezen. Deze aanpas-

sing is gerechtvaardigd omdat we weten dat alle tryptische peptiden in een read afkomstig zijn van

hetzelfde organisme en we dus kostbare informatie over de taxonomie van dit algoritme zouden

laten liggen wanneer we het meest algemene taxon nemen in plaats van het meest specifieke.

Wanneer de LCA∗ van meer dan twee toppen bepaald moet worden, wordt de paarsgewijze LCA∗
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van de toppen berekend tot er slechts 1 taxon overblijft. Hierbij wordt echter een beperking in-

gesteld: wanneer eenmaal wordt gestegen tot een bepaalde hoogte in de boom, wordt die hoogte

ingesteld als een limiet waaronder niet meer afgedaald mag worden. Indien deze beperking er

niet was, zou men immers in een latere stap informatie kunnen verliezen die gebruikt werd in

voorgaande stappen. In Afbeelding 1.8 is links te zien welk taxon wordt geselecteerd door LCA∗

in een taxonomische boom.

MRL is een techniek die ontwikkeld werd door Wood en Salzberg [8] voor hun eigen metagenomics-

analyse-pipeline, Kraken. Deze techniek gaat anders te werk dan LCA∗. Er wordt gestart van

de deelboom opgebouwd uit alle taxa die toegewezen werden aan een peptide in de read en hun

lineage. In deze boom krijgt elke top die overeenkomt met een taxon van een peptide in de read,

een score aan de hand van de frequentie waarmee dit taxon voorkomt in de read. Vervolgens

wordt voor alle bladeren in deze deelboom een score berekend als de som van de scores van alle

toppen op het pad van het blad naar de wortel van de boom. Het blad met de grootste score

wordt als consensustaxon weergegeven. In Afbeelding 1.8 is rechts te zien hoe men op basis van

scores in de toppen een consensustaxon bepaalt.

Tot slot is er ook nog een hybride methode mogelijk. Hierbij wordt het gewicht van andere toppen

in de score van de bladeren verminderd naarmate de afstand tussen de top en het blad groter

wordt. Zo kan ook een top die geen blad is een score hoger dan één van de bladeren behalen. In

dat geval wordt een tussenliggende top als consensustaxon weergegeven [7].

1.3 Doel van deze thesis

Deze thesis kadert in het opzetten van een benchmark voor de UMGAP. Meer bepaald focust deze

thesis zich op het gebruik van een zesvoudige vertaling voor het omzetten van DNA-reads naar

eiwitfragmenten. Er wordt onderzocht hoe deze techniek interageert met de andere componenten

in de pipeline en welke aanpassingen nodig zijn aan de huidige pipeline voor een zo goed mogelijke

integratie van deze techniek in de UMGAP. Ook wordt onderzocht welke nauwkeurigheid behaald

kan worden door gebruik te maken van deze techniek. Hierbij ligt de focus nog niet op de snelheid

van de verschillende stappen in het algoritme. De huidige snelheid wordt echter wel meegeven en

er wordt aangegeven worden waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Hoofdstuk 2 licht de vertaling van DNA naar protëıne toe en geeft een beschrijving van hoe dit

tot nu toe gëımplementeerd was in de UMGAP. Vervolgens wordt beschreven hoe de omzetting

kan gebeuren met een zesvoudige vertaling. Nadien worden ook de nodige aanpassingen in de

rest van de pipeline beschreven.

In Hoofdstuk 3 worden de ontwikkelde methoden getest op verschillende datasets en worden de

optimale waarden gekozen voor de parameters van de methoden uit Hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 4 vat de voornaamste conclusies samen en geeft aan wat er in de toekomst nog

aangepast en verbeterd kan worden aan de zesvoudige vertaling in de UMGAP.
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Hoofdstuk 2

Genpredictie in de Unipept

metagenomics analysis pipeline

In het werk dat voorafgaand aan deze thesis gebeurde (zie o.a. [5, 7]), werd de UMGAP reeds zo

ontwikkeld dat zij op het vlak van specificiteit en snelheid competitief is met andere metagenomics

classifiers. De pipeline bleek echter onder te doen op vlak van sensitiviteit zoals gezien kan worden

in Tabel 2.1. Enerzijds kan een lagere sensitiviteit verklaard worden door het feit dat de UMGAP

niet alle beschikbare informatie uit het DNA gebruikt. Andere metagenomicspipelines gebruiken

ook informatie uit niet-coderende DNA-regio’s terwijl de UMGAP enkel het DNA uit coderende

regio’s gebruikt. Anderzijds vermoedde men echter dat deze lage sensitiviteit mede veroorzaakt

werd door de huidige methode voor de omzetting van DNA-reads naar eiwitfragmenten. Tot

nu toe gebeurde deze stap in de pipeline door gebruik te maken van een genpredictor genaamd

FragGeneScan-Plus. Uit een testrun op een dataset die gebruikt werd om de Kraken-classifier te

vergelijken met andere classifiers blijkt dat in slechts 85% van de reads een eiwitfragment werd

gevonden door FragGeneScan. Dit betekent dus informatieverlies over deze reads en reeds een

daling van 15% in sensitiviteit [9].

In dit hoofdstuk wordt de werking van FragGeneScan-Plus toegelicht, waarna een alternatief voor

FragGeneScan-Plus wordt voorgesteld en de nodige aanpassingen aan de UMGAP voor het gebruik

van dit alternatief worden uitgewerkt.

Classifier Precisie Sensitiviteit

Näıve Bayes Classifier 97, 64% 97, 64%

PhymmBL 96, 11% 96, 11%

Megablast 96, 93% 93, 67%

Kraken 99, 90% 91, 25%

UMGAP (9-meer, MRL met filter) 98, 2% 33, 0%

Tabel 2.1: Vergelijking van de performantie van de Unipept metagenomics pipeline met de meest optimale

parameters en andere metagenomics classifiers. Bron: [7].
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Figuur 2.1: De verschillende opties voor het omzetten van DNA-reads naar protëıne-reads binnen de

UMGAP. Bron: [4].

2.1 FragGeneScan(-Plus)

FragGeneScan [6] is een programma dat ontwikkeld werd om aan genpredictie te doen, i.e. er

wordt een model gebruikt om in een gegeven DNA-sequentie te voorspellen welke delen coderen

voor een protëıne. De output van de huidige sequencing-technologieën bestaat vaak uit korte

reads die een aantal fouten kunnen bevatten. Door gebruik te maken van een probabilistisch

model probeert FragGeneScan met dit soort reads om te gaan en toch een juiste voorspelling te

maken. De auteurs zeggen tevens in staat te zijn gedeeltelijke protëınen te voorspellen waarvan

de start en/of het einde buiten de read ligt.

FragGeneScan maakt gebruik van een hidden Markovmodel (HMM) waarin voor een gegeven read

het meest waarschijnlijke pad wordt gezocht met het Viterbi-algoritme. Het HMM wordt afgebeeld

in Figuur 2.2. Hierop zien we dat het HMM uit 7 supertoestanden bestaat. Omdat FragGeneScan

tegelijkertijd in de voorwaartse en achterwaartse leesrichting probeert te voorspellen is een zekere

symmetrie te zien in het model. Voor beide richtingen wordt een start- en stopcodon en een

genomische regio voorgesteld. Tot slot is er nog een toestand die een non-coding regio voorstelt.

De supertoestand die een genomische regio voorstelt, bevat zes toestanden voor nucleotiden en

stelt dus twee opeenvolgende codons voor. Verder zijn er ook toestanden die mogelijke inserties

of deleties ten gevolge van sequeneringsfouten modelleren.

Uit testen van de auteurs [6] blijkt dat FragGeneScan een betere performantie heeft dan enkele

andere genpredictors, maar voor het gebruik binnen de UMGAP heeft FragGeneScan enkele na-

delen. Een eerste nadeel is dat het model dat gebruikt wordt door FragGeneScan, enkel getraind

is op bacteriële data. Hierdoor kan er een bias bestaan naar de vertaaltabel die gebruikt wordt

voor de meeste bacteriën en zouden andere organismen minder gemakkelijk gedetecteerd kunnen

worden. Een tweede probleem is dat FragGeneScan een traag programma is en de pipeline dus

sterk zou vertragen.

Voor het tweede probleem is echter reeds een oplossing voorzien. Kim et al. [10] ontwikkelden

FragGeneScan-Plus, een snellere implementatie van de originele FragGeneScan. Door gebruik te

maken van thread synchronisatie en een efficiënter in-memory datamanagement is FragGeneScan-

Plus in staat 5 tot 50 maal sneller om te gaan met data dan FragGeneScan.
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Figuur 2.2: Het hidden Markovmodel dat door FragGeneScan(-Plus) gebruikt wordt voor het voorspellen

van genomische regio’s [6]. Het model bestaat uit 7 supertoestanden. Wegens symmetrie zijn er 2

toestanden die een startcodon modelleren, 2 toestanden die een stopcodon modelleren en 2 toestanden die

een genomische regio modelleren. De ene genomische regio wordt in voorwaartse richting bekeken en de

tweede in achterwaartse. Tot slot is er nog een toestand die niet-coderende regio’s modelleert.

2.2 Zesvoudige vertaling

Zoals beschreven in Hoofdstuk 1, kunnen we met behulp van een vertaaltabel een DNA-sequentie

codon per codon omzetten naar een aminozuursequentie.

Wanneer we geen rekening houden met mogelijke startcodons, maar enkel een letterlijke vertaling

van de DNA-sequentie willen, kunnen we voor elke sequentie 6 verschillende vertalingen vinden.

Een voorbeeld hiervan kan gezien worden in Figuur 2.3. Hierop is te zien hoe we in de voorwaartse

richting, i.e. de originele sequentie, drie mogelijke startposities hebben om verschillende sequenties

van aminozuren te bekomen. Daarenboven kunnen we ook in de omgekeerde richting, i.e. de

complementaire streng in omgekeerde volgorde doorlopen, nog eens drie mogelijke vertalingen

vinden.

Bij het gebruik van FragGeneScan-Plus kunnen we heel wat reads verliezen omdat er geen gen-

coderende regio wordt gevonden, omdat deze coderende regio niet exact gedetecteerd wordt of

omdat er fouten in de vertaling zitten. We kunnen echter deze stap vervangen door een letterlijke

zesvoudige vertaling van de DNA-reads. Nadien splitsen we alle zes frames op in k-meren of
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−1QT*YLET

−2RPNT*K

−3DLILRN
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+1 R F * V L G L

+2 V S K Y * V

+3 F L S I R S

Figuur 2.3: Een zesvoudige vertaling van een DNA-sequentie naar een aminozuursequentie. Hierbij be-

schouwen we twee leesrichtingen, de forward- en reverse-richting. In beide richtingen kan op drie verschil-

lende posities gestart worden met het vormen van codons om een vertaling te krijgen.

tryptische peptiden die we vervolgens kunnen analyseren met de UMPAP. Omdat meestal slechts

één of zelfs geen van de zes frames een protëıne zal bevatten, lopen we met deze handelwijze meer

risico op valse hits in de taxonomische identificaties die we uit de UMPAP halen. Om deze reden

zullen we een mechanisme moeten ontwikkelen om peptiden die nuttig zijn voor de identificatie,

te scheiden van peptiden die voor ruis zorgen en om de correcte vertaling te selecteren.

Het proces van een zesvoudige vertaling kan gemakkelijk in silico gesimuleerd worden. Voor deze

thesis werd dit gëımplementeerd in Java. Hierbij maakte ik gebruik van de Java-bibliotheek Bio-

Java [11]. Deze bibliotheek bevat reeds implementaties voor het inlezen van de typische bestands-

formaten van genoomanalyses, een efficiënte implementatie van het proces van een zesvoudige

vertaling en laat ook toe alle verschillende vertaaltabellen te gebruiken.

2.3 Onderzoek naar het gebruik van een zesvoudige vertaling in

de UMGAP

In deze sectie wordt gevisualiseerd en onderzocht wat de resultaten zijn van het gebruik van

een zesvoudige vertaling gevolgd door een analyse met de UMPAP. Hierna kunnen we conclusies

trekken over welke vorm van postprocessing nodig is, alvorens we de gegevens van de UMPAP

kunnen omzetten in een consensustaxon voor een read. Hierbij maken we een onderscheid tussen

de twee verschillende manieren om een protëınefragment op te splitsen in peptiden: een opsplitsing

in tryptische peptiden of een opsplitsing in k-meren.

Eerder onderzoek wees uit dat pas vanaf k = 9, de sensitiviteit en precisie van de UMGAP

acceptabel werden [7]. Omdat de uitvoeringstijd echter stijgt met k , zullen we vanaf nu verder

werken met 9-meren.
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Acinetobacter baumannii, translation table 11
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Figuur 2.4: Visualisatie van een opsplitsing in tryptische peptiden bij een zesvoudige vertaling van een

zelf geselecteerd stuk van het genoom van de bacterie Acinetobacter baumannii. De vertaling gebeurde

met vertaaltabel 11. De bovenste drie regels beelden de voorspelling van FragGeneScan-Plus af en een

opsplitsing in tryptische peptiden van deze voorspelling. De volgende regel (in het paars) beeldt de protëınen

af zoals ze geannoteerd zijn in GenBank. Hierna wordt tweemaal de zesvoudige vertaling afgebeeld. De

eerste set (blind study) toont de opsplitsing in tryptische peptiden waarbij de tryptische peptiden waar een

hit voor werd gevonden door de UMPAP in het groen zijn aangeduid. Hoe donkerder de kleur hoe dieper

de identificatie in de taxonomische boom ligt. De tweede set (prior knowledge) beeldt opnieuw de hits van

de UMPAP af, maar deze keer zijn foute hits in het rood afgebeeld. Onder deze rode peptiden staat de

naam van het foute taxon en tussen haken de afstand in de taxonomische boom tot het correcte taxon op

species-niveau.

2.3.1 Opsplitsing in tryptische peptiden

Op Figuur 2.4 kan een voorstelling gezien worden van een zesvoudige vertaling van een read die

opgesplitst werd in tryptische peptiden, waarna al deze tryptische peptiden geanalyseerd werden

met de UMPAP. De read in deze afbeelding is een zelfgekozen deel van het genoom van de bacterie

Acinetobacter baumannii (stam AB030, Genbank: CP009257.1). Het stuk werd zo gekozen dat

het een protëıne gedeeltelijk en een andere protëıne volledig bevat. Reads gegenereerd door

experimenten zullen immers heel zelden een protëıne volledig omvatten en dus is het belangrijk te

weten wat er aan de randen gebeurt. Merk ook op dat deze read 1100 baseparen (nucleotiden) lang

is, terwijl recente sequencingtechnologieën vaak veel kortere reads (100bp) als resultaat hebben.

Deze kunstmatige read is bijgevolg geen realistische read, maar voor een eerste observatie van
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wat de gevolgen van een zesvoudige vertaling zijn, volstaat hij wel. Voor de vertaling van de read

gebruikten we vertaaltabel 11. Dit is een vertaaltabel die voor veel bacteriële organismen wordt

gebruikt.

Figuur 2.4 toont op de vierde regel de posities in de read waar een protein coding regio aanwezig

is volgens de Genbank-annotaties. De zes volgende regels zijn een eerste voorstelling van een

zesvoudige vertaling van de read. Op deze voorstelling is alle informatie te zien die we kunnen

afleiden van een read waarvan de oorsprong niet gekend is. De rode verticale lijnen stellen alle

punten voor waarop het readingframe gesplitst wordt. Dit kunnen enerzijds stopcodons zijn

of anderzijds een opeenvolging van aminozuren waarbij een tryptic peptide digest zal splitsen.

De getallen boven elke lijn geven de lengte van de peptide weer (indien deze langer is dan 4

aminozuren). De peptiden waarvoor een hit werd gevonden door de UMPAP, zijn weergegeven in

het groen. Een donkerdere kleur betekent een diepere identificatie in de taxonomische boom. Tot

slot zijn onderaan de figuur nog eens de zes frames weergegeven. Deze keer werd gebruik gemaakt

van onze voorkennis over het organisme waarvan deze read afkomstig is, om aan te duiden welke

identificaties correct zijn en welke niet. Voor het overzicht zijn de splitsingslijnen en peptide-

lengtes hier weggelaten. De peptiden die hier nu nog steeds in het groen zijn weergegeven, zijn de

correcte identificaties. De peptiden die rood gekleurd zijn, stellen foute identificaties voor. Onder

elke foute peptide is het taxon weergegeven waarop deze peptide geclassificeerd werd, de getallen

tussen haakjes naast deze taxa geven de taxonomische afstand tot de correcte species-niveau

identificatie aan (i.e. Acinetobacter baumannii).

We kunnen nog een aantal zaken opmerken over Figuur 2.4. Ten eerste zien we beide protein

coding regio’s verschijnen in de correct gëıdentificeerde peptiden. De linkse gedeeltelijke protëıne

en de volledige protëıne liggen overigens op verschillende frames. Dit klopt met de werkelijkheid

van de read: de ene regio ligt op de forward-richting terwijl de andere op de complementaire

reverse-richting ligt. Vervolgens kunnen we ook nog opmerken dat de peptiden die een valse

hit geven, vaak heel kort zijn en bovendien gëısoleerd lijken te zijn van de andere peptiden met

een identificatie. De peptiden met een correcte identificatie zijn daarentegen vaak veel langer en

komen voor in groepen van meerdere gelijke identificaties of identificaties die tot eenzelfde lineage

behoren. Dit laatste zou ons in staat kunnen stellen een onderscheid te maken tussen echte en

valse hits.

Tot slot toont Figuur 2.4 ook de voorspellingen die FragGeneScan-Plus maakte. Hierover kunnen

we opmerken dat, hoewel de voorspellingen van de protëınen redelijk correct lijken, de grenzen

niet zo scherp zijn afgelijnd als de GenBank-identificatie van de protëınen. Hierdoor bestaat

enerzijds een risico dat er toch foute identificaties, die vaak langs de rand van de correcte reads

voorkomen, aanwezig zijn wanneer deze voorspellingen zouden worden opgesplitst in peptiden.

Anderzijds kunnen hierdoor peptiden langs de rand niet op de juiste positie beëindigd worden,

waardoor deze peptiden niet meer herkend worden als een peptide behorende tot het organisme in

kwestie. Dit kan informatieverlies tot gevolg hebben. Ook lijkt de voorspelling van FragGeneScan-
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Acinetobacter baumannii, translation table 11
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Figuur 2.5: Visualisatie van een opsplitsing in 9-meren bij een zesvoudige vertaling van een read uit het

genoom van de bacterie Acinetobacter baumannii. Bovenaan is de positie van de protëınen te zien, zoals

die geannoteerd zijn door GenBank. Hieronder zijn de zes frames weergegeven. Voor elke frame zijn er 3

regels. Op de onderste twee regels is telkens de startpositie van een 9-meer met een identificatie ingekleurd.

Op de tweede regel gebeurde dit in 1 kleur en hoe donkerder de kleur, hoe dieper de identificatie in de

taxonomische boom ligt. Op de derde regel zijn de foute identificaties in het rood weergegeven, met

daaronder de afstand in de taxonomische boom tot het juiste taxon. De bovenste regel geeft de diepte

weer van het aantal overlappende 9-meren op elke positie in de read (hoe donkerder het blauw, hoe meer

9-meren overlappen op die positie).

Plus de juiste protëınen te identificeren, maar wanneer we deze voorspelling opsplitsen in tryptische

peptiden blijken er geen correcte identificaties te zijn op een paar identificaties op root-niveau na.

FragGeneScan-Plus voorspelde wel degelijk de correcte protëıne, maar bij de naverwerking van

zijn voorspelling geeft het programma telkens een vertaling op de forward richting terug, terwijl de

protëıne hier op de reverse richting lag. De uiteindelijke vertaling van de protëıne werd dus fout

teruggegeven door FragGeneScan-Plus, ook al was de voorspelling van de lengte, startpositie en

overigens ook lees-richting (te zien in een header in de output) bij benadering correct. Wanneer

we dus niet de vertaling van FragGeneScan-Plus gebruiken, maar enkel met de informatie uit

hun header een eigen vertaling zouden maken, zouden we waarschijnlijk dezelfde opsplitsing in

tryptische peptiden zien die op Figuur 2.4 te zien is op de −2-richting.

2.3.2 Opsplitsing in 9-meren

Op Figuur 2.5 zien we een visualisatie van dezelfde read die gebruikt werd in Figuur 2.4. Deze keer

hebben we de read na het uitvoeren van een zesvoudige vertaling echter opgesplitst in 9-meren,

waarna we deze 9-meren analyseerden met de UMPAP.
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Opnieuw zijn de zes frames voorgesteld. Bij elke frame zijn drie regels te zien. Op de middelste

regel is telkens de startpositie aangeduid van een 9-meer waarvoor een taxonomische identificatie

werd gevonden. Net zoals in de afbeelding voor tryptische peptiden duidt een donkerdere kleur

groen hier op een diepere identificatie in de taxonomische boom. De bovenste regel (in het blauw)

geeft aan hoeveel overlap er op die positie is tussen verschillende 9-meren die een identificatie

kregen. Hoe donkerder de kleur, hoe meer 9-meren op die positie overlappen. De onderste regel

is identiek aan de middelste op de kleur na. Hier is opnieuw in het rood aangegeven wanneer

een foutieve taxonomische identificatie gemaakt werd en de taxonomische afstand tussen de foute

identificatie en het correcte taxon staat onder de blokjes aangegeven.

We zien op deze figuur dat we veel meer 9-meren met een identificatie overhouden dan het geval

was bij tryptische peptiden. Hier merken we op dat er naast meer correcte identificaties ook veel

meer valse hits zijn dan het geval was bij een opsplitsing in tryptische peptiden. Deze valse hits

zijn echter los verspreid over de verschillende frames heen, het grootste aantal opeenvolgende 9-

meren met een foute identificatie is hier drie. Om mogelijk correcte hits van mogelijk valse hits te

kunnen onderscheiden, zullen we dus gebruik kunnen maken van het feit dat correcte identificaties

in lange opeenvolgingen van 9-meren voorkomen. Merk tot slot op dat we opnieuw duidelijk de

twee protein coding regio’s zien verschijnen in de correcte identificaties.

2.4 Naverwerking van de peptiden uit een zesvoudige vertaling

Wanneer we gebruik maken van een zesvoudige vertaling, zullen de frames die geen coderende

regio bevatten, vaak aanleiding geven tot een aantal peptiden die op een fout organisme afgebeeld

worden door de UMPAP. Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen deze peptiden op een correct

taxon gemapt worden. Er is dus nood aan een methode om, zowel bij een opsplitsing in tryptische

peptiden als in 9-meren, die peptiden te selecteren die aanleiding kunnen geven tot een correcte

classificatie van de onderzochte read.

In deze sectie wordt beschreven welke methoden gebruikt worden voor de selectie van peptiden

met een grote kans om een correcte identificatie te bevatten. Deze peptiden kunnen vervolgens

doorgegeven worden aan een aggregatiemethode uit de UMGAP. Er zullen twee verschillende

methoden gebruikt worden, naar gelang de protëınefragmenten werden opgesplitst in tryptische

peptiden of in 9-meren.

2.4.1 Tryptische peptiden

Op Figuur 2.4 zagen we een duidelijk verschil in grootte tussen de tryptische peptiden die een

correcte identificatie kregen en deze die een foute identificatie kregen. De foute identificaties

lagen echter ook vaak op een diep niveau.

Op basis van deze informatie zullen we voor de tryptische peptiden met een identificatie, een score

bepalen tussen 0 en 1 die aangeeft hoe betrouwbaar deze identificatie is. Een lange peptide zal
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betrouwbaarder zijn dan een korte peptide. De score zal dus moeten stijgen naarmate de peptide

langer is. Aangezien we liever een identificatie op species-niveau hebben als consensustaxon dan

een identificatie op een veel hoger, minder specifiek, niveau, zal onze score ook stijgen naarmate

de identificatie dieper in de taxonomie ligt.

De aggregatiemethode werd aangepast zodat het mogelijk is deze score mee te geven. De ag-

gregatie gebeurt vervolgens zoals bij MRL, maar de scores in de boom hangen niet langer enkel

af van de frequentie van voorkomen van het taxon, maar ook van onze zelfbepaalde score. Met

andere woorden, de score van een top verandert van∑
peptiden op top

1

naar ∑
peptide i op top

S(i),

met S de scorefunctie die hierboven beschreven werd.

Een eerste versie van de scorefunctie, die ook de scores bepaalde die te zien zijn op Figuur

2.4, is gebaseerd op een simulatie van reads uit het organisme Acinetobacter baumannii (stam

AB030, Genbank ID: CP009257.1). De simulatie werd uitgevoerd met ART [12], meer bepaald

de ART Illumina Q version. Dit is een read-simulator die zich baseert op kwaliteitsprofielen van

Illumina output. De reads werden gesimuleerd als enkelvoudige reads (i.e. niet gepaard), met een

gemiddelde lengte van 150bp, een fold-coverage van 10 en de default waarden voor de frequentie

van voorkomen van inserties en deleties (i.e. insertion rate 0.00009 en deletion rate 0.00011).

Van deze gesimuleerde reads werd een zesvoudige vertaling gemaakt en de zes frames werden

vervolgens opgesplitst in tryptische peptiden die een taxon toegewezen kregen indien mogelijk.

Een toegewezen taxon werd als juist aanzien als het taxon gelijk was aan een taxon uit de lineage

van Acinetobacter baumannii. Dit zijn alle tryptische peptiden die in het groen gekleurd worden

in een voorstelling zoals Figuur 2.4. Alle taxa die niet in de lineage van Acinetobacter baumannii

voorkwamen, werden als fout aanzien.

We kunnen nu de verdeling van de lengtes van de fout geclassificeerde peptiden vergelijken met

deze van de correct geclassificeerde peptiden.

Op Figuur 2.6 zien we dat 75% van de fout geclassificeerde peptiden een lengte tussen 5 en 7

aminozuren heeft. 75% van de correct geclassificeerde peptiden daarentegen heeft een lengte > 8

aminozuren.

Omdat er ook correcte peptiden zijn met een lengte van 5 aminozuren, willen we de kortste

peptiden geen volledige nulscore geven om informatieverlies tegen te gaan. We kiezen daarom

voor de scorefunctie op basis van de lengte voor vergelijking (2.1). Deze zal voor peptiden van

lengte 5 en 6 de laagst mogelijke score = 0.1 geven, vervolgens lineair stijgen totdat peptiden

met lengte 16 of groter een score = 1 krijgen.
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Figuur 2.6: Boxplots voor de vergelijking van de lengte van tryptische peptiden die correct geclassificeerd

worden met de lengte van tryptische peptiden die fout geclassificeerd worden.

S1(peptide) =


0.1 l < 6

0.09l − 0.44 l ∈ [6, 16]

1 l > 16

(2.1)

Om de uiteindelijke score te bepalen die we doorgeven aan de aggregatiemethode, vermenigvul-

digen we score S1 uit (2.1) nog eens met een score op basis van de diepte van het taxon van de

peptide. De waarden van deze score zijn te zien in Tabel 2.2.

Met deze score zijn er slechts een klein aantal fout gëıdentificeerde peptiden die een hoge score

zouden krijgen. Merk bovendien op dat 35 van de 90 fout gëıdentificeerde peptiden met een lengte

groter dan 16, een identificatie kregen van een naburig species van Acinetobacter baumannii en

dus bijvoorbeeld op genus-niveau wel correct zouden zijn.

De scorefunctie baseren op gesimuleerde reads van slechts één organisme is niet ideaal. Er zal

waarschijnlijk een bias zijn naar bacteriële organismen toe. Indien zou besloten worden dat het

gebruik van tryptische peptiden de te wensen aanpak is in de UMGAP, zal dan ook een simulatie

van verschillende organismen nodig zijn om een zo accuraat mogelijke score te bepalen.

Ook complexere, bijvoorbeeld kwadratische, scorefuncties kunnen onderzocht worden.

Voorlopig zal echter deze rudimentaire scorefunctie volstaan om een eerste vergelijking te kunnen

maken tussen het gebruik van een opsplitsing in tryptische peptiden en een opsplitsing in 9-meren.
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rang score

root 0.1

superkingdom,kingdom,subkingdom 0.2

superphylum,phylum,subphylum 0.3

superclass,class,subclass,infraclass 0.4

superorder,order,suborder,infraorder,parvorder 0.5

superfamily,family,subfamily 0.6

tribe,subtribe 0.7

genus,subgenus 0.8

species group,species subgroup 0.9

species,subspecies,varietas,forma 1

Tabel 2.2: De scores die per peptide gebruikt worden volgens de taxonrang die de identificatie van deze

peptide heeft.

2.4.2 9-meren

Zoals reeds opgemerkt werd in sectie 2.3.2 en te zien is in Figuur 2.5, heeft een opsplitsing van

een zesvoudige vertaling in 9-meren een groot aantal hits door de UMPAP tot gevolg. Naast een

groter aantal correcte hits in vergelijking met een opsplitsing in tryptische peptiden, komen er

echter ook veel meer foutieve hits voor. Deze foute identificaties zullen we proberen wegfilteren

alvorens de 9-meren door te geven aan een aggregatiemethode.

Zoals te zien is op Figuur 2.5, komen 9-meren met een correcte identificatie vaak voor in grote

groepen van overlappende 9-meren. Hierbij wordt elke identificatie die op de lineage van het cor-

recte species ligt, beschouwd als een correcte identificatie, maar idealiter zal onze selectie 9-meren

ook een aantal identificaties op species- of genus-niveau bevatten zodat een aggregatiemethode

een consensustaxon kan bekomen dat specifiek genoeg is. In tegenstelling tot deze correct ge-

classificeerde 9-meren, komen fout geclassificeerde 9-meren vaak alleen voor of ten hoogste in

groepjes van twee of drie opeenvolgende, overlappende 9-meren. Wanneer we een verzameling

correcte identificaties selecteren, willen we dus een zo groot mogelijke verzameling overlappende

9-meren selecteren, waarbij zo veel mogelijk 9-meren een zo diep mogelijke identificatie hebben

en er tussen de 9-meren zo weinig mogelijk gaps aanwezig zijn. Hierbij wordt een gap gezien als

een positie in de read waar geen 9-meer met een identificatie start, wat in Figuur 2.5 ook letterlijk

als een gap te zien is.

Om zo een verzameling correcte identificaties te selecteren maken we gebruik van een seed-extend

algoritme. Hierbij gaan we op zoek naar korte, gemakkelijk te vinden kleinere verzamelingen

waarschijnlijk correct gëıdentificeerde 9-meren. Deze verzamelingen noemen we seeds. Vervolgens

proberen we deze seeds uit te breiden en eventueel met elkaar te verbinden tot een aantal grotere

verzamelingen die we extended seeds zullen noemen. Nadien kunnen we eventueel een selectie

maken van extended seeds die een grotere kans hebben om zeker correcte identificaties te bevatten.
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Algoritme 1 Seed-extend algoritme voor het vinden van een consensustaxon in een read

Frames ← NULL

for Frame f ∈ Sixframes do

Seeds, Kmers ← findSeeds(f ,LCAs,minSize)

F ← newFrame(Seeds,Kmers)

Frames ← add(F )

end for

List(extended seeds) ← extendSeeds(Frames, maxGap)

bestExtension ← bestExtendedSeed(List(extended seeds), gapPen)

taxa2agg(Kmers in bestExtension)

Een voorbeeld van zo een techniek is een beste extended seed kiezen aan de hand van een

scoremethode . Vervolgens geven we de 9-meren uit de (selectie van) extended seeds door aan

een aggregatiemethode. De grote lijnen van dit seed-extend algoritme zijn ook te zien in Algoritme

1.

De eerste stap in Algoritme 1 is het zoeken naar seeds, dit gebeurt met een methode genaamd

findSeeds. Deze methode om korte seeds te zoeken, wordt beschreven in Algoritme 2. We

passen Algoritme 2 toe op elk van de zes frames en we houden per frame een lijst bij met de

gevonden seeds. Om een mogelijke seed te vinden, overlopen we alle 9-meren in een frame.

Hierbij houden we deze 9-meren bij in een Map die de startpositie van de 9-meer in de read linkt

aan deze 9-meer.

We beginnen een nieuwe seed op te bouwen met één 9-meer, vervolgens kijken we naar de volgende

9-meer in het frame. Wanneer de startpositie van deze volgende 9-meer exact 1 eenheid groter is

dan die van de vorige én de 9-meer heeft hetzelfde taxon-ID als identificatie als de vorige, voegen

we ook die 9-meer toe aan de seed in opbouw. Zo gaan we verder tot we een 9-meer tegenkomen

met een startpositie meer dan 1 eenheid verder dan de vorige of met een ander taxon-ID. Wanneer

we geen of een foute 9-meer tegenkomen, stoppen we de opbouw van de seed. Als de seed op

dat moment minSize of meer 9-meren bevat, wordt ze beschouwd als een echte seed en wordt ze

toegevoegd aan een Map die de startpositie van de eerste 9-meer in deze seed linkt aan de seed.

Hierbij is minSize een parameter van het algoritme waarvoor de optimale waarde nog bepaald

moet worden.

Bij het zoeken naar seeds hanteren we het redelijk strenge criterium dat een seed enkel naburige

9-meren met dezelfde taxonomische identificatie kan bevatten. We zullen de parameter minSize

dus zo moeten kiezen dat hij groot genoeg is om zo weinig mogelijk seeds over te houden

met een foutieve identificatie, maar toch klein genoeg zodat voldoende seeds gecreëerd worden

die 9-meren met een correcte identificatie bevatten. Elke seed heeft immers ook zijn eigen

taxonomische identificatie omdat ze enkel 9-meren met dezelfde identificatie bevat. Op basis van

deze identificatie en het aantal 9-meren in de seed kan een score bepaald worden voor de seed.

Deze score is gelijk aan het aantal 9-meren in de seed vermenigvuldigd met een factor tussen 0
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Algoritme 2 Functie om bruikbare seeds te zoeken

function findSeeds(f ,LCAs,minSize)

Map(pos,Seed) Seeds ← NULL

Map(pos,Kmer) Kmers ← NULL

Deque d ← NULL

j ← 0

while LCA l belongs to Frame f do

s ← FirstIndexOf(l ,f ,j)

Kmers ← Put(s,l)

j ← s

if ! IsEmpty(d) then kmer ← Last(d)

if getStart(Kmer) == s − 1 && taxonID(kmer) == currentTaxonID then

Push(d ,l)

else

if Size(d) ≥ minSize then

CreateNewSeed(d)

Seeds ← Put(NewSeed.Start,NewSeed)

end if

Clear(d)

Push(d ,l)

end if

else

Push(d , l)

end if

end while

return Seeds, Kmers

end function

en 1 die bepaald wordt door de rang van de taxonomische identificatie. Een overzicht van de

gebruikte factoren is te zien in Tabel 2.2.

Wanneer alle seeds gevonden zijn in alle zes frames, proberen we frame per frame deze seeds uit

te breiden tot een extended seed. Het proces van deze extensiefase is te zien in Algoritme 3. We

starten met een zo hoog mogelijk scorende seed. Vervolgens proberen we deze seed uit te breiden

naar links en naar rechts op het frame door aan beide kanten andere seeds of eventueel 9-meren

die niet in een seed vervat zijn geraakt, toe te voegen. Hierbij kunnen we eventueel ook een gap

toelaten, i.e. een aantal posities in de read waarop geen 9-meer start.

Het proces van het uitbreiden naar links wordt beschreven in Algoritme 4, een uitbreiding naar

rechts gebeurt analoog. Wanneer we de huidige extended seed willen proberen uitbreiden naar

links vragen we het deel van de Map met 9-meren op dat links ligt van de meest linkse 9-meer in
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Algoritme 3 Extend fase

function ExtendSeeds(Frames, maxGap)

allSeeds ← ∀F ∈ Frames get(F ,Seeds)

Sort(allSeeds)

while ! isEmpty(allSeeds) do

(pos,F )← getTopSeedPosition(allSeeds)

extensionSeed ← get(F , pos, F .Seeds)

for kmers k in extensionSeed do

Remove(F .Kmers, k)

end for

leftKmer ← getFirst(extensionSeed)

left ← getStart(leftKmer)

rightKmer ← getLast(extensionSeed)

right ← getStart(rightKmer)

while getsElongated && ! (isEmpty(Seeds.left) && isEmpty(Kmers.left)) do

getsElongated ← Extension(left, Seeds, Kmers, extensionSeed, maxGap)

end while

while getsElongated && ! (isEmpty(Seeds.right) && isEmpty(Kmers.right)) do

getsElongated ← Extension(right, Seeds, Kmers, extensionSeed, maxGap)

end while

end while

end function

de extended seed alsook het deel van de Map met seeds dat links ligt van de meest linkse 9-meer.

Voor een uitbreiding naar rechts zal dit telkens het deel rechts van de meest rechtse 9-meer zijn.

Vervolgens overlopen we alle mogelijke gapgroottes vanaf grootte 0 tot grootte maxGap. Zolang

de Map met seeds niet leeg is, gaan we hierbij als volgt te werk: per gapgrootte proberen we

eerst of onze extended seed uitgebreid kan worden met een seed die exact ‖gap‖ startposities naar

links (resp. rechts) verwijderd is van de startpositie van de meest linkse (resp. rechtse) 9-meer

in de huidige extended seed. Indien dit niet lukt, proberen we of er een 9-meer is die niet in een

seed vervat zit, die ‖gap‖ startposities naar links (resp. rechts) verwijderd is van de startpositie

van de meest linkse (resp. rechtse) 9-meer. Indien de lijst met seeds leeg is, gaan we meteen

over naar deze laatste stap. Wanneer we zo alle toegelaten gapgroottes hebben overlopen zonder

een uitbreiding te kunnen maken van de extended seed, stoppen we met uitbreiden in de richting

waarin we een uitbreiding aan het zoeken waren.

9-meren en seeds die gebruikt worden in een uitbreiding van een extended seed, worden uit de

algemene lijst van 9-meren en de lijst van seeds verwijderd. Wanneer een uitbreiding stopt, wordt

de extended seed opgeslagen en wordt er geprobeerd een volgende extended seed te vormen.

Zodra alle extended seeds zijn gevonden, kunnen we twee mogelijke werkwijzen beschouwen.
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Algoritme 4 Extensie functie

function Extension(left(/right), Seeds, Kmers, extensionSeed, maxGap)

leftSeeds ← headMap(Seeds,left)

leftKmers ← headMap(Kmers,left)

if ! isEmpty(leftSeeds) then

leftSeed ← getLast(leftSeeds)

for i ∈ 0..maxGap do

if lastKmerPosition(leftSeed) +1 + i == left then

Add Kmers from leftSeed to extensionSeed and remove them from Kmers.

Remove leftSeed from Seeds.

Return(True)

else

leftKmer ← getLast(leftKmers)

if getPosition(leftKmer) +1 + i == left then

Add leftKmer to extensionSeed and remove from Kmers.

Return(True)

else

if i == maxGap then Return(False)

end if

end if

end if

end for

else

leftKmer ← getLast(leftKmers)

for i ∈ 0..maxGap do

if getPosition(leftKmer) +1 + i == left then

Add leftKmer to extensionSeed and remove from Kmers.

Return(True)

else

if i == maxGap then Return(False)

end if

end if

end for

end if

end function

Enerzijds kunnen we nu alle 9-meren die in een extended seed vervat zijn, doorgeven aan de

aggregatiemethode van de UMGAP. Anderzijds kunnen we aan de hand van een evaluatiecriterium

de beste extended seed uitkiezen en enkel de 9-meren uit deze extended seed doorgeven aan de

aggregatiemethode.
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Het doorgeven van alle extended seeds zal als nadeel hebben dat, wanneer ons selectiecriterium

voor de seeds niet streng genoeg is, we ook nog de 9-meren uit een aantal heel kleine extended

seeds zullen meegeven, die misschien maar uit 1 seed bestaan. Het vormen van extended seeds

gaat immers door tot de lijst van seeds volledig leeg is. Een voordeel van het gebruiken van alle

extended seeds is dan weer dat er minder informatie verloren gaat.

Wanneer we gebruik zouden maken van een evaluatiecriterium en een beste extended seed zoeken,

zullen we erover moeten waken dat ons evaluatiecriterium wel degelijk die extended seeds selecteert

die grote kans hebben om correct geclassificeerde reads te bevatten.

De score van een extended seed zal afhangen van de scores van de seeds die in de extended seed

aanwezig zijn. Ook de ‘losse’ 9-meren die we toevoegden kunnen gescoord worden volgens Tabel

2.2. Een gap zal afgestraft worden door gebruik te maken van een gappenalty.
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Hoofdstuk 3

Benchmark: integratie van een

zesvoudige vertaling in de UMGAP

In dit hoofdstuk testen we de aanpassingen aan de UMGAP die besproken werden in Hoofdstuk 2,

op een aantal datasets. Op die manier kan enerzijds nagegaan worden of een zesvoudige vertaling

inderdaad een verbetering geeft op het vlak van sensitiviteit, zonder te veel in te boeten aan

specificiteit. Anderzijds kunnen we ook bepalen welke parameters de beste performantie geven

voor de methoden van naverwerking besproken in Sectie 2.4.

De eerste datasets die we gebruiken, zijn de datasets die ook door de ontwikkelaars van de

Kraken-pipeline [8] gebruikt werden. We gebruiken hiervan twee verschillende datasets: de ene

bevat gesimuleerde HiSeq-reads en de andere bevat gesimuleerde MiSeq-reads. Deze datasets

zijn relatief klein (10 000 reads) en zijn dus heel geschikt om een groot aantal combinaties van

mogelijke parameters te testen.

Nadat de best mogelijke parameters zijn geselecteerd, verifiëren we de pipeline met deze parame-

ters nog op een dataset die gebruikt werd door Lindgreen et al.[13] in een studie die de performantie

van verschillende metagenomicsanalyse-pipelines vergelijkt. Deze studie is een van de weinige die

onafhankelijk van een ontwikkelde pipeline de performantie van metagenomicspipelines bestudeert

en lijkt daarom een goede keuze als onafhankelijk vergelijkingspunt. Daarenboven bevat de data-

set data van veel verschillende organismen, waaronder ook niet-bacteriële data. Hierdoor kunnen

we meteen testen of de pipeline geen bias zou hebben naar bacteriële data, wat alvast een gevaar

was bij het gebruik van FragGeneScan(-Plus) als genpredictor.

3.1 De verschillende te variëren parameters

In de beschrijving van het seed-extend algoritme (Sectie 2.4) bleven nog een aantal parameters

over die we konden laten variëren om zo een parametercombinatie te vinden die ons een optimale

performantie geeft. Een overzicht van alle parameterkeuzes is te zien in Tabel 3.1. In wat volgt

geven we een beschrijving en motivatie van de parameterkeuzes.



28 HOOFDSTUK 3. INTEGRATIE VAN DE ZESVOUDIGE VERTALING IN DE UMGAP

parameter verklaring opties

minSize het minimale aantal opeenvolgende 9-meren nodig om

een seed te vormen

2, 3, 4

maxGap de maximale gapgrootte tussen seeds of losse 9-meren

om deze te verbinden tot een extended seed

0, 2, 4

gapPen gappenalty voor de berekening van de score van een

extended seed

0.2, 0.5, 0.8

extended seed

selectie

methode om een score te bepalen voor de extended seeds,

de hoogst scorende extended seeds worden doorgegeven

aan taxa2agg

score1,

score2,

score3

Tabel 3.1: Verschillende opties voor de parameterkeuzes die gebruikt zullen worden bij het testen van

het seed-extend algoritme. Eerst wordt de benaming van de parameter gegeven, vervolgens een korte

beschrijving van de betekenis van de parameter en de parameterwaarden die zullen getest worden.

Een eerste parameter is de minimale lengte die een seed moet hebben, waarbij de lengte het

aantal 9-meren in de seed is. Aan de hand van Figuur 2.5 uit hoofdstuk 2 kunnen we zien dat

de meeste foutief gëıdentificeerde 9-meren gëısoleerd zijn of maximaal in een opeenvolging van

twee of uitzonderlijk drie 9-meren voorkomen. Ook bij een correcte identificate is het aantal

opeenvolgende identificaties met exact hetzelfde taxon vaak niet veel groter. We moeten er

daarom over waken geen te grote minimumlengte te nemen voor seeds en eerder in een verdere

stap lange extended seeds te eisen. De correct gëıdentificeerde 9-meren komen immers wel in

lange opeenvolgingen van 9-meren voor, met een identificatie in dezelfde lineage. Gebaseerd op

Figuur 2.5 lijkt een ideale minimale seedlengte 3 te zijn. Daarom beslissen we het algoritme te

testen met minSize ∈ {2, 3, 4}.

De tweede en derde parameter hebben te maken met het toelaten van een gap bij het uitbreiden

van seeds tot extended seeds. Hierbij kunnen we enerzijds de maximale gapgrootte en anderzijds

de gappenalty in de score van de extended seed laten variëren. De gaps willen we niet te groot

maken omdat we niet willen dat foute identificaties die misschien langs de rand van een lange

opeenvolging juiste identificaties liggen, mee in de extended seed worden genomen. Daarom

kiezen we maxGap ∈ {0, 2, 4}. Indien het variëren van deze gapgrootte een meerwaarde blijkt te

hebben voor het algoritme, kunnen we het experiment eventueel herhalen met grotere waarden van

maxGap. De waarde van de gappenalty zal berekend worden volgens een zekere factor ∈ [0, 1]

vermenigvuldigd met de grootte van de gap. We kiezen daarom voor een grote, gemiddelde en

kleine factor voor de gappenalty, respectievelijk 0.8, 0.5 en 0.2.

Als laatste parameter beschouwen we de methode van selectie van de 9-meren die zullen doorge-

geven worden aan een aggregatiemethode. Hier maken we onderscheid tussen drie methoden. De

eerste methode geeft gewoon alle 9-meren terug die in een extended seed vervat zijn. De tweede

methode zal een selectie maken van de beste extended seed op basis van een score die groter



3.2. DE KRAKEN DATASETS 29

wordt naarmate de extended seed langer is. De derde methode selecteert ook de beste extended

seed, maar gebruikt hiervoor een score die onafhankelijk is van de lengte van de extended seed

(∈ [0, 1]). We kunnen ook methode 1 voorstellen door middel van een score, namelijk een con-

stante score. Op die manier krijgen alle extended seeds dezelfde score en worden ze dus allemaal

doorgegeven aan de aggregatiemethode.

De verschillende scores voor een extended seed worden gegeven door vergelijking (3.1) - (3.3).

Hierbij gebruiken we de factoren volgens taxonrang uit Tabel 2.2.

score1 =c (3.1)

score2 =

 ∑
9-meer ∈

extended seed

factor(9-meer)

− |#gaps| ∗GapPenalty (3.2)

score3 =
score2

|#gaps|+ |#9-meren| (3.3)

3.2 De Kraken datasets

De performantie van Kraken [8], een andere tool voor metagenomicsanalyse, werd getest op een

aantal datasets die vrij ter beschikking gesteld zijn. Hiervan zullen we er twee gebruiken om de

performantie van het seed-extend algoritme binnen de UMGAP te testen. Beide datasets bevatten

gesimuleerde reads, gebaseerd op bacteriële genomen, in de ene dataset gesequeneerd met een

Illumina HiSeq machine en in de andere gesequeneerd met een Illumina MiSeq machine. Beide

datasets bevatten 10 000 reads, in gelijke proporties gesimuleerd uit 10 verschillende organismen,

i.e. van elk organisme zijn 1000 reads aanwezig [8]. De species-classificatie van deze organismen

is te zien in Tabel 3.2.

De Illumina HiSeq en MiSeq machines zijn next-generation sequencers. De MiSeq machine is

Kraken HiSeq Kraken MiSeq

Aeromonas hydrophila Bacillus cereus

Bacillus cereus Citrobacter freundii

Bacteroides fragilis Enterobacter cloacae

Mycobacterium abscessus Klebsiella pneumoniae

Pelosinus fermentans Mycobacterium abscessus

Rhodobacter sphaeroides Proteus vulgaris

Staphylococcus aureus Rhodobacter sphaeroides

Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus

Vibrio cholerae Salmonella enterica

Xanthomonas axonopodis Vibrio cholerae

Tabel 3.2: Overzicht van de aanwezige species in de Kraken HiSeq- en MiSeq-datasets.
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Figuur 3.1: Boxplots van de verdeling van de readlengtes in de Kraken datasets.

goedkoper, maar is ook minder geschikt voor het sequeneren van grote DNA-sequenties. De

MiSeq kan een maximum van 25 miljoen reads behandelen in één run, waarbij de gepaarde reads

een maximum lengte van 2×300bp zullen hebben. De HiSeq machines zijn wel geschikt voor grote

DNA sequenties, kunnen een maximum van 5 miljard reads genereren in één run en produceren

read-paren van maximaal 2×150bp lang [14]. Ook heeft een MiSeq machine een hogere frequentie

aan substituties, inserties en deleties ten gevolge van het sequeneren dan een HiSeq machine [15].

De reads in de HiSeq-dataset hebben een minimumlengte van 19bp en een maximumlengte van

101bp. De mediaan van de lengtes is 100bp. In de MiSeq-dataset is de minimumlengte van de

reads 19bp, de maximumlengte 251bp en de mediaan ligt op 150bp. Voor een volledige verdeling

van de readlengtes, zie Figuur 3.1.

De reads in deze dataset worden na een zesvoudige vertaling zowel opgesplitst in tryptische

peptiden als in 9-meren. Na het toepassen van de post-processing methoden uit Sectie 2.4,

proberen we om voor alle reads een consensustaxon te bekomen. Op basis van de consensustaxa

berekenen we de sensitiviteit en precisie die behaald worden op het niveau van verschillende

taxonrangen. Deze berekeningen gebeuren volgens formules (3.4) en (3.5), gebaseerd op de

definitie van sensitiviteit en precisie uit [13].

sensitiviteit(rang) =
TP

TP + FN
=

aantal correcte identificaties op rang

totaal aantal reads− foute identificaties op rang
(3.4)

precisie(rang) =
TP

TP + FP
=

aantal correcte identificaties op rang

totaal aantal identificaties op rang
(3.5)

We kunnen dit als volgt interpreteren: True positives (TP) zijn alle identificaties die correct zijn

op een zeker niveau (taxonrang) of op een dieper niveau. False Negatives (FN) zijn alle reads die
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Taxonrang superkingdom phylum class order family genus species

Sensitiviteit 0.5984 0.4551 0.4053 0.3588 0.3454 0.3309 0.1418

Precisie 0.7594 0.6094 0.5570 0.5166 0.5094 0.5081 0.3658

(a) HiSeq

Taxonrang superkingdom phylum class order family genus species

Sensitiviteit 0.7889 0.6816 0.6235 0.5309 0.5103 0.4170 0.2200

Precisie 0.8028 0.6995 0.6444 0.5863 0.5790 0.5208 0.4010

(b) MiSeq

Tabel 3.3: Precisie en sensitiviteit behaald met de scoremethode voor tryptische peptiden op de Kraken

datasets.

geen identificatie hebben tot op het beschouwde niveau of een dieper niveau en False Positives

(FP) zijn alle reads die een foute identificatie hebben op het beschouwde of een dieper niveau.

Aangezien we geen random reads hebben die geen identificatie zouden mogen hebben, is het

aantal True Negatives (TN) bij de Kraken datasets altijd gelijk aan 0.

3.2.1 Resultaten met tryptische peptiden

Wanneer we gebruik maken van een opsplitsing in tryptische peptiden, is de werkwijze als volgt.

Na de zesvoudige vertaling van een read, behandelen we elke vertaling als het ware tijdelijk als een

afzonderlijke read. We splitsen al deze ‘reads’ op in tryptische peptiden en controleren of deze een

taxon toegewezen kunnen krijgen. Elk toegewezen taxon kennen we ook een score toe op basis

van de lengte van de peptide waaraan het taxon werd toegewezen en de diepte van de classificatie

van het taxon zoals beschreven in Sectie 2.4.1. Na deze stap behandelen we de taxa toegewezen

aan een frame opnieuw samen per oorspronkelijke read. Per read geven we de gescoorde taxa

door aan de aggregatiemethode. Nu zal dat MRL zijn, maar ook de hybride methode kan gebruikt

worden. Het resultaat is een consensustaxon voor elke read waarin oorspronkelijk minstens één

tryptische peptide werd gevonden.

Tabel 3.3 geeft de behaalde sensitiviteit en precisie weer wanneer we bovenstaande werkwijze

toepassen op de Kraken HiSeq en MiSeq-datasets. We kunnen zien dat op genus-niveau de

sensitiveit en precisie op beide datasets ongeveer gelijk ligt. Op de hogere niveaus liggen de

sensitiviteit en precisie hoger voor de MiSeq-dataset. We verwachten inderdaad in de MiSeq-

dataset een hogere sensitiviteit omdat we langere reads hebben en dus meer kans om een tryptische

peptide te vinden die een identificatie krijgt. Hoewel we deze stijging in tryptische peptiden

inderdaad weerspiegeld zien in een hogere sensitiviteit op de hogere niveaus in de MiSeq-dataset,

lijken slechts weinig van die tryptische peptiden een heel diepe identificatie te bevatten.

Figuur 3.2 geeft voor beide datasets op elk niveau in volle lijnen het aantal reads weer dat een

identificatie haalde op dat niveau of een dieper niveau. De stippellijnen geven aan hoeveel van
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Figuur 3.2: Aantal identificaties (volle lijn) en aantal correcte identificaties (stippellijn) die gemaakt worden

op een bepaalde rang in de Kraken datasets na een opsplitsing in tryptische peptiden en de bijhorende score-

methode voor aggregatie.

deze identificaties correct waren. Op deze figuur zien we inderdaad dat we voor de MiSeq-dataset

een hoger aantal reads hebben met een identificatie, maar terwijl het aantal identificaties in de

HiSeq-dataset pas op species-niveau opnieuw daalt, zien we in de MiSeq-dataset deze daling al

voor hogere niveaus optreden.

Het aantal waar de grafieken starten, uiterst links, is het aantal reads die een identificatie hebben
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gekregen. In dit aantal zijn echter ook de identificaties op root-niveau of een ander niveau zonder

rang gerekend. Vooral in de HiSeq-dataset zien we een groot aantal identificaties op root-niveau.

In totaal krijgen 3050 van de 10 000 reads een identificatie op root-niveau. Een blik op hoe de

data eruitziet na het geven van de scores leert ons dat een groot aantal reads inderdaad enkel

tryptische peptiden bevat die root als identificatie krijgen. Bij de MiSeq-dataset zijn dit er minder,

daar krijgen 1611 reads root als consensustaxon.

Tot slot zien we op Figuur 3.2 dat de stippellijnen redelijk ver onder de volle lijnen zakken. Dit

betekent dat we een groot aantal foute identificaties hebben. We zien dit dan ook weerspiegeld

in een lage precisie.

3.2.2 Resultaten met 9-meren

De verschillende parameters beschreven in Sectie 3.1 geven ons een totaal van 51 verschillende

combinaties van parameterinstellingen die we kunnen testen op de Kraken datasets. Aan de

hand van de performantie en accuraatheid van het seed-extend algoritme met de verschillende

parametercombinaties op de Kraken datasets selecteren we een subset van de mogelijke parame-

tercombinaties. De performantie van deze subset zal vervolgens getest worden op een grotere

dataset.

Concreet gaan we als volgt te werk. In een eerste stap vertalen we de DNA-reads met een

zesvoudige vertaling. Vervolgens splitsen we alle frames op in 9-meren en passen we de UMPAP

toe op de 9-meren. Wanneer we voor alle frames de taxonomische identificaties hebben bepaald,

passen we op de zes frames die bij een read horen, het seed-extend algoritme toe. Dit doen we 51

keer, één keer voor elke parametercombinatie. Na elke toepassing van het seed-extend algoritme

zoeken we een consensustaxon voor elke read met de taxa2agg-methode uit de UMGAP. Hierbij

testen we ook de verschillende aggregatiemethoden uit (LCA∗, MRL en de hybride methode).

Invloed van de gappenalty Op Figuur 3.3 kunnen we zien dat, in aanwezigheid van de andere

parameters, de grootte van de gappenalty nauwelijks invloed heeft op de precisie van de resultaten.

Ook op de sensitiviteit is de invloed van de gappenalty zeer klein voor een groot aantal parameter-

combinaties, zoals te zien is in Figuur 3.4. Wanneer er wel een invloed is op de sensitiviteit, dan

lijkt deze te stijgen met stijgende gappenalty wanneer we LCA* als aggregatiemethode gebruiken,

maar lijkt de sensitiviteit eerder te dalen met stijgende gappenalty wanneer we MRL gebruiken.

De invloed van de gappenalty blijft in alle gevallen echter gering. Voor deze parameter besluiten

we daarom in de verdere analyse enkel verder te werken met een gappenalty van 0.5.

Op Figuur 3.5 lezen we de sensitiviteit en precisie op genus-niveau af die behaald worden als we de

overige parameterinstellingen laten variëren. Deze werden geplot voor de HiSeq- en MiSeq-dataset

en voor een aggregatie met LCA∗ en met MRL.
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Figuur 3.3: Invloed van de gappenalty op de precisie, voor verschillende combinaties van de andere para-

meters. De invloed werd bepaald voor de beide datasets en met een aggregatie door LCA* en MRL. De

precisie die hier weergegeven wordt is een gemiddelde genomen over de precisie die behaald werd op de

verschillende taxonrangen.

Invloed van verschillende combinaties van scores en minimale seedlengte Wanneer we

werken met LCA∗ als aggregatiemethode en gebruik maken van een minimale seedlengte 2, dan

merken we dat enkel score2 een goede precisie en sensitiviteit behaalt. Het algoritme met score1

behaalt een heel lage sensitiviteit, terwijl het algoritme met score3 juist een heel lage precisie

behaalt. We kunnen dit als volgt verklaren: wanneer de minimale seedlengte slechts 2 bedraagt,

verkrijgen we een groot aantal seeds met een verkeerde identificatie. Het komt immers wel eens

voor dat twee verkeerd gëıdentificeerde 9-meren met dezelfde identificatie naast elkaar liggen,

zoals ook te zien was op Figuur 2.5. Wanneer er geen selectie gemaakt wordt van de beste

extended seeds, worden ook de identificaties in de kleinere, soms maar uit één seed bestaande,

extended seeds doorgegeven aan de aggregatiemethode. Dit is het geval bij het algoritme met

score1. Wanneer LCA∗ gebruikt wordt als aggregatiemethode, zullen alle reads die zo’n koppel

foute identificaties bevatten, als consensustaxon een taxon op een heel hoog niveau, zoals root
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Figuur 3.4: Invloed van de gappenalty op de sensitiviteit, voor verschillende combinaties van de andere

parameters. De invloed werd bepaald voor de beide datasets en met een aggregatie door LCA* en MRL.

De sensitiviteit die hier weergegeven wordt is een gemiddelde genomen over de sensitiviteit die behaald

werd op de verschillende taxonrangen.

of kingdom, krijgen. De reads waarin ondanks seedlengte 2, toch foutieve identificaties vermeden

worden, zullen wel nog steeds een correcte, diepere identificatie hebben. Dit zorgt dus voor een

nog steeds hoge precisie (veel identificaties die genus-niveau bereiken zijn correct), maar een heel

lage sensitiviteit omdat het aantal False Negatives heel groot zal zijn (door een groot aantal reads

met een hoge identificatie).

Daarentegen selecteert een algoritme met score3 wel een beste extended seed. Omdat de score

van de extended seeds echter onafhankelijk is van hun lengte en dus enkel afhankelijk is van de

diepte van de identificaties, zal een extended seed met maar weinig 9-meren die wel allen een

identificatie op species-niveau hebben, een hogere score behalen dan een extended seed die ook

een aantal 9-meren met identificatie op genus- of een hoger niveau heeft. Extended seeds die

enkel fout gëıdentificeerde 9-meren op species-niveau bevatten, zullen dus vaak als beste keuze

doorgegeven worden aan de aggregatiemethode, waardoor de precisie sterk daalt.
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Figuur 3.5: Sensitiviteit versus precisie zoals behaald op genus-niveau voor beide Kraken datasets. Min-

Size, maxGap, de score en de aggregatiemethode werden gevarieerd volgens Tabel 3.1, gapPen = 0.5.

In tegenstelling tot score3, geeft score2, die de lengte van de extended seed wel in rekening brengt,

de voorkeur aan zo lang mogelijke extended seeds. Een algoritme met score2 selecteert dus met

succes de extended seeds die de 9-meren met correcte identificaties bevatten.

Merk ten slotte op dat wanneer we MRL als aggregatiemethode gebruiken, een seedlengte van 2

gecombineerd met score1 wel een goede sensitiviteit behaalt. MRL kan immers wel goed omgaan

met een klein aantal foute identificaties, zolang het aantal correcte identificaties maar overheerst.

Op de precisie van een algoritme met score3 heeft het gebruik van MRL echter geen invloed.

Hoewel het effect minder zichtbaar is wanneer de minimale seedlengte 3 of 4 wordt gekozen,

hebben algoritmes met score3 altijd de laagste precisie van de drie types voor vaste minimale

seedlengte. Met een grotere minimale seedlengte worden een groot aantal fout gëıdentificeerde

9-meren al weggefilterd door het seed-extend algoritme, omdat die 9-meren nooit in een seed

vervat zullen worden. De foute identificaties die we toch nog meenemen zullen echter de precisie

doen dalen zoals hierboven besproken. Score3 lijkt dus de minst aangewezen methode om de
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Figuur 3.6: Invloed van de minimale seedlengte op het aantal reads waarvoor een consensustaxon wordt

bepaald, zowel voor de HiSeq- als de MiSeq-dataset.

beste extended seeds te zoeken.

We kunnen verder nog opmerken dat de sensitiviteit vaak lager ligt voor hogere minimale seed-

lengtes wanneer dezelfde scoremethode gebruikt wordt. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk

grotendeels in het feit dat het aantal reads dat een consensustaxon, juist of fout, toegewezen

krijgt, daalt wanneer we een grotere minimale seedlengte nemen. Dit is ook te zien in Figuur 3.6.

Blijkbaar zorgt een grotere seedlengte dus niet enkel voor minder foute identificaties, maar ook

voor minder juiste identificaties.

Invloed van de gapgrootte Tot nu toe werd nog niets gezegd over de parameter gapgrootte.

Op Figuur 3.5 kunnen we zien dat deze parameter enkel een invloed heeft wanneer de aggregatie-

methode LCA∗ wordt gebruikt. In dit geval zorgt een grotere gapgrootte voor een hogere precisie,

maar een lagere sensitiviteit, voor alle combinaties van de overige parameters.

Kiezen we voor een grotere gapgrootte, dan hebben we een grotere kans om een extended seed

te creëren die ook een diepe identificatie bevat, die misschien van andere seeds gescheiden is

door een gap. We hebben echter ook een grotere kans om per ongeluk een fout gëıdentificeerde

9-meer toe te voegen aan een extended seed die toevallig langs de rand van een opeenvolging

van correcte 9-meren lag. Met dit laatste kan MRL veel beter omgaan dan LCA∗. MRL zal die

ene foute 9-meer negeren voor het consensustaxon, terwijl dit er bij LCA∗ voor zal zorgen dat we

een identificatie op een hoog niveau krijgen.

Invloed van de aggregatiemethode Tot slot kunnen we nog opmerken dat wanneer we MRL

als aggregatiemethode gebruiken, we een hogere sensitiviteit kunnen behalen. We boeten daarbij

echter wel in aan precisie. Daarom testen we ook het effect van de hybride aggregatiemethode,

met een aantal verschillende verhoudingen tussen LCA∗ en MRL.

Het resultaat van deze testen is te zien in Figuur 3.7 voor de HiSeq-dataset en Figuur 3.8 voor de

MiSeq-dataset. Hierbij zijn de factoren zo bepaald dat wanneer we de factor 1 nemen, de hybride
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Figuur 3.7: Sensitiviteit versus precisie op genus-niveau bij de HiSeq-dataset, voor verschillende verhou-

dingen tussen LCA∗ en MRL bij de hybride methode. De keuze van een verhouding is zodanig dat 1 gelijk

is aan LCA∗ en 0 gelijk is aan MRL.
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Figuur 3.8: Sensitiviteit versus precisie op genus-niveau bij de MiSeq-dataset, voor verschillende verhou-

dingen tussen LCA∗ en MRL bij de hybride methode. De keuze van een verhouding is zodanig dat 1 gelijk

is aan LCA∗ en 0 gelijk is aan MRL.
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Figuur 3.9: Sensitiviteit versus precisie die behaald werd op species-niveau op beide Kraken datasets, voor

verschillende parameterwaarden en met verschillende aggregatiemethoden.

methode hetzelfde is als LCA∗ terwijl een factor 0 de MRL-methode tot gevolg heeft.

Naarmate de factor stijgt, zien we inderdaad een overgang van de waarden van de performantie-

maten die behaald werden met MRL naar de waarden die behaald werden met LCA∗. We kunnen

opmerken dat de aggregatiemethode vooral invloed heeft op de performantie van de algoritmen

met score1, met de meest spectaculaire verbetering in sensitiviteit wanneer de seedlengte 2 is.

Ook wanneer score2 in combinatie met een seedlengte 2 gebruikt wordt, is er een verschuiving

van hoge precisie en lagere sensitiviteit naar lagere precisie en hoge sensitiviteit. Bij de overige

parameterkeuzes blijft de invloed op sensitiviteit en precisie minimaal. Voor algoritmes met score2

en met een minimum seedlengte 2 - de algoritmes die bijna altijd de hoogste sensitiviteit bereiken

- lijkt een factor 0.6 een goede trade-off. De sensitiviteit is nog niet zo veel gedaald ten opzichte

van MRL, maar de precisie is wel al wat verbeterd.

Resultaten op species-niveau Tot op genus-niveau halen we met de betere parameterinstel-

lingen een redelijk hoge sensitiviteit. Voor hogere taxonrangen ligt de sensitiviteit logischerwijs
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Figuur 3.10: Verloop van het aantal reads met een identificatie volgens taxondiepte van die identifica-

tie. Het aantal reads met een identificatie wordt aangegeven met volle lijnen, terwijl het aantal correct

gëıdentificeerde reads in stippellijnen wordt weergegeven. Wanneer we bijvoorbeeld op phylum-niveau

kijken, zien we de aantallen juiste identificaties op phylum-niveau of hoger.

nog iets hoger, maar er is geen spectaculaire daling op genus-niveau. Kijken we naar Figuur 3.9,

dan zien we op species-niveau echter een sterke daling in sensitiviteit.

Figuur 3.10 toont voor beide datasets hoeveel (correcte) identificaties gevonden worden op be-

paalde taxonrangen voor de verschillende organismen. De volle lijnen geven telkens het verloop

van het aantal identificaties weer, terwijl de stippellijnen het verloop van het aantal correcte iden-

tificaties weergeven. Het aantal dat wordt weergegeven bij een bepaalde taxonrang is het aantal

identificaties op dat taxon of op een dieper taxon. De data voor deze figuur werd bekomen met

het seed-extend algoritme met minimum seedlengte 2, gapgrootte 2, gappenalty 0.5 en score2.

Op deze figuur zien we voor veel soorten een sterke daling in aantal identificaties tussen genus-

en species-niveau.

Tabellen 3.4a en 3.4b geven het aantal foute identificaties op species-niveau weer voor beide
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soort A. hydrophyla B. cereus B. fragilis M.abscessus P.fermentans

geen identificatie op species 778 824 775 841 202

genus juist, species fout 6 23 4 17 0

genus en species fout 36 30 12 15 22

soort R. sphaeroides S. aureus S. pneumoniae V. cholerae X. axanopodis

geen identificatie op species 307 641 621 433 721

genus juist, species fout 2 9 14 7 41

genus en species fout 24 25 44 13 30

(a) HiSeq

soort B. cereus C. freundii E. cloacae K. pneumoniae M. abscessus

geen identificatie op species 683 746 789 749 834

genus juist, species fout 20 10 20 46 8

genus en species fout 30 139 81 60 16

soort P. vulgaris R. sphaeroides S. aureus S. enterica V. cholerae

geen identificatie op species 396 213 657 402 320

genus juist, species fout 574 0 13 0 3

genus en species fout 26 19 24 47 8

(b) MiSeq

Tabel 3.4: Aantal reads dat geen identificatie op species-niveau kreeg en aantal foute identificaties op

species-niveau in de Kraken datasets, opgesplitst in identificaties die op genus-niveau wel correct waren en

identificaties die reeds tot een fout genus behoorden.

datasets. Hierin zien we dat voor de meeste soorten het aantal foute identificaties niet zo hoog

ligt. De grote daling in aantal correcte identificaties is dus te wijten aan een laag aantal reads die

een identificatie op species-niveau halen. Dit verklaart ook waarom we tussen genus- en species-

niveau weliswaar een daling in sensitiviteit waarnemen, maar geen grote daling in precisie zien.

Een uitzondering hierbij zijn de reads van Proteus vulgaris. In deze reads zien we dat ongeveer

de helft van alle reads een identificatie op species-niveau haalt, maar dat deze identificatie fout

is. Meer bepaald worden alle reads gemapt op een ander species van hetzelfde genus. 567 van

de 600 fout geclassificeerde reads hebben de identificatie Proteus hauseri gekregen terwijl slechts

4 reads effectief de classificatie Proteus vulgaris hebben gekregen. Bij de MiSeq-data zien we

op Figuur 3.9 naast een daling in sensitiviteit, ook een waarneembare daling in precisie. Bij de

HiSeq-dataset blijft de precisie redelijk constant. Deze daling in precisie is waarschijnlijk deels

een gevolg van de foute identificaties van Proteus hauseri. Bij de reads van andere organismen

zien we ook een aantal reads die op een naburig species mappen, maar bij de reads van Proteus

vulgaris zijn de rollen omgekeerd. Dit doet ons vermoeden dat het originele staal waarop de read-

simulaties gebaseerd zijn, mogelijks verkeerd gëıdentificeerd werd als Proteus vulgaris terwijl het

eigenlijk een staal van Proteus hauseri kan geweest zijn. In Figuur 3.11 zien we bijvoorbeeld dat

het species Proteus vulgaris geen duidelijk afgebakende soort is. Deze figuur toont de similariteit

tussen de proteomen van verschillende species. We kunnen zien dat een van de twee Proteus

vulgaris stammen hoge similariteit vertoont met Proteus mirabilis. De andere Proteus vulgaris

stam vertoont helemaal geen gelijkenis met zijn naamgenoot en heeft inderdaad wel een kleine



42 HOOFDSTUK 3. INTEGRATIE VAN DE ZESVOUDIGE VERTALING IN DE UMGAP

Figuur 3.11: Similariteitsmatrix van de proteomen van alle verschillende species in het genus Proteus. Hoe

donkerder de kleur, hoe groter de similariteit. Gemaakt met de Peptidome clustering -functie van Unipept

[2].

gelijkenis met Proteus hauseri.

Figuur 3.12 toont plots van de sensitiviteit versus de precisie op species-niveau die we behalen

op de Kraken MiSeq-dataset wanneer we Proteus hauseri als juiste species-niveau identificatie

beschouwen. Deze resultaten liggen meer in lijn met hoe de resultaten op genus-niveau zich

verhouden tot die op species-niveau in de HiSeq-dataset. De daling in sensitiviteit is er gebleven,

maar de precisie is nu nauwelijks gedaald tussen genus- en species-niveau.

Merk ook op dat tussen de foute species die het vaakst voorkwamen onder andere Escherichia coli,

Bacillus cereus en Streptococcus pneumoniae aanwezig waren. Deze species zijn terug te vinden

in de lijst van 25 meest voorkomende species in de Uniprot-databank [16]. In eerder onderzoek

werd reeds opgemerkt dat er een bias kan zijn voor het ontdekken van deze species omdat er

zoveel peptiden in de databank zitten die op die species gemapt kunnen worden [7].

Wanneer we in Figuur 3.10 de grafieken voor een aggregatie met MRL en LCA∗ met elkaar

vergelijken, zien we dat het gebruik van MRL voornamelijk een stijging in aantal identificaties op

diepere niveaus met zich meebrengt, maar dat de stijging in correcte identificaties veel kleiner

is. Dit vertaalt zich dan ook naar weliswaar een stijging in sensitiviteit, maar ook een daling in

precisie. Het lijkt dus beter de hybride methode te gebruiken om zo toch een aantal identificaties

op een dieper niveau te krijgen, maar hopelijk minder extra foute identificaties te creëren dan
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Figuur 3.12: Sensitiviteit versus precisie op species-niveau op de Kraken MiSeq-dataset die behaald wordt

wanneer we Proteus hauseri en niet Proteus vulgaris als correct species-taxon beschouwen.

MRL.

Daling van de sensitiviteit op species-niveau De sterke daling in sensitiviteit op species-

niveau kunnen we voor een deel verklaren door de gebruikte databank en de techniek die gebruikt

wordt voor het geven van taxonomische identificaties.

Enerzijds zien we dat er bij het toewijzen van een species-identificatie aan een staal nog vaak

fouten kunnen gebeuren. Dit zagen we bijvoorbeeld bij Proteus vulgaris in Figuur 3.11. De

twee species gelabeld als vulgaris vertoonden onderling weinig similariteit in hun proteoom, maar

vertoonden elk met een ander Proteus species enige gelijkenis. Ook op Figuur 3.13 kan dit

gezien worden. Op deze figuur is de similariteitsmatrix gemaakt van een aantal species binnen

het genus Xanthomonas. Ook hier zien we dat twee Xanthomonas campestris stammen meer

similariteit vertonen met axonopodis dan met hun naamgenoten. Ook het species Xanthomonas

citri vertoont een grote gelijkenis met Xanthomonas axonopodis. Deze slechte afbakening van de

exacte species kan tot gevolg hebben dat een peptide, die misschien wel eigen is aan een species,

door het LCA-algoritme een een taxon op genus-niveau zal toegewezen krijgen.

Anderzijds bestond lang de conventie om bij bacteriële en eukaryote microbe genomen elke ont-

dekte stam van een species een eigen taxon-id te geven. In 2014 besloot de INSDC (International

Nucleotide Sequence Database Collaboration) dit gebruik stop te zetten. Vroeger was immers elk

gesequeneerd genoom een prestatie en wou men tevens via dit gebruik informatie opslaan over

de gesequeneerde stam. Sinds de opkomst van Next Generation Sequencing, is dit gebruik echter

onhoudbaar geworden. Tevens is het ook mogelijk om via andere wegen in een databank infor-

matie over specifieke stammen te vinden, zonder hierbij een speciaal taxon-id nodig te hebben

[17]. Jammer genoeg heeft niet elke stam bij het ingeven in de databank een species toegewezen

gekregen. Soms zal bij een opzoeking in de databank een correct (algemeen) species-taxon-id

gegeven worden, wanneer het stam-taxon-id als zoekterm wordt gebruikt. Heel vaak echter, zal
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Figuur 3.13: Similariteitsmatrix van de proteomen van een aantal species uit het genus Xanthomonas. Hoe

donkerder de kleur, hoe groter de similariteit. Gemaakt met de Peptidome clustering-functie van Unipept

[2].

de stam als apart, eigenlijk onbestaand species in de databank zitten. In deze laatste gevallen

beschouwt Unipept het stam-taxon-id niet als een geldig species-taxon-id en zal dus hoogstens

een identificatie op genus-niveau mogelijk zijn voor alle peptiden afkomstig uit stalen die die stam

toegewezen kregen.

Wanneer we zo’n peptide tegenkomen, zal deze nooit door het LCA algoritme een consensustaxon

op species-niveau kunnen krijgen.

Bovengenoemde oorzaken zorgen ervoor dat een groot aantal (bacteriële) peptiden een LCA-

identificatie op genus-niveau zal krijgen en dat er dus weinig peptiden met een identificatie op

species-niveau gevonden kunnen worden. Dit maakt de kans dat een read geen enkele correcte

identificatie heeft op species-niveau redelijk groot. Dit heeft als gevolg dat we, zelfs met MRL

moeite zullen hebben om een identificatie op species-niveau te vinden. MRL selecteert immers wel

bladeren uit de deelboom van alle taxonomische identificaties uit de read, maar als deze bladeren

slechts tot op genus-niveau reiken, zal zelfs MRL geen species-identificatie kunnen vinden.

Andere tools lossen dit probleem op door een eigen databank op te bouwen waarin enkel goed

gekarakteriseerde proteomen tot op species-niveau aanwezig zijn. Binnen Unipept werd er echter
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gekozen om zo veel mogelijk informatie in de databank op te nemen.

Lagere sensitiviteit bij MiSeq-dataset? Wanneer we naar Tabel 3.5 kijken, zien we een lagere

sensitiviteit op de MiSeq-dataset dan op de HiSeq-dataset. Dit is contra-intüıtief aangezien we

zouden verwachten dat we gemakkelijker een 9-meer met een (correcte) taxonomische classificatie

zouden vinden als er ook meer 9-meren aanwezig zijn. Aangezien de mediaan van de readlengtes

hoger ligt bij de MiSeq-dataset verwachten we dus een hogere kans om iets te detecteren en dus

een hogere sensitiviteit bij deze dataset. Kijken we echter naar de sensitiviteit op phylum-niveau

in Tabel 3.6, dan zien we inderdaad een hogere sensitiviteit in de MiSeq-dataset. Waarschijnlijk

is de lagere sensitiviteit op genus-niveau eigen aan de species die gekozen zijn voor de dataset en

hun peptidoom in de databanken. Het is mogelijk dat zich een gelijkaardig fenomeen voordoet

zoals besproken in de vorige paragraaf voor de daling in sensitiviteit op species-niveau. Het zal

zich minder frequent voordoen, maar het is mogelijk dat bepaalde genera binnen dezelfde familie

ook moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn door middel van hun peptidoom. Op Figuur 3.10

zien we dat de daling in aantal identificaties zich voor de reads van Bacillus cereus zelfs reeds

voordoet op order-niveau.

Keuze van parameters voor tests op een grotere dataset Op basis van de voorgaande

analyse besluiten we verder te gaan met volgende combinaties van parameters voor een analyse

op een grotere dataset (we gebruiken altijd enkel gappenalty 0.5 en testen alle drie de gapgroottes):

Eerst testen we het algoritme met score2 en minimale seedlengte 2. Dit algoritme haalt immers

de beste sensitiviteit wanneer LCA∗ gebruikt wordt en doet het ook niet slecht wanneer MRL

gebruikt wordt. Vervolgens testen we ook het algoritme met score1 en minimale seedlengte 2.

Dit algoritme haalt de beste sensitiviteit wanneer MRL gebruikt wordt, ook al behaalt het een

heel slechte sensitiviteit in combinatie met LCA∗. We testen ook het algoritme met score1 en

een minimale seedlengte 4. Op het vlak van sensitiviteit heeft dit een iets slechtere performantie,

maar het behaalt wel altijd een zeer hoge precisie. Tot slot testen we ook nog het algoritme

met score2 en een minimale seedlengte 3. Dit algoritme heeft zowel op het vlak van sensitiviteit

als precisie een middelmatige, maar toch nog redelijk goede prestatie en ondervindt bijna geen

invloed van de gebruikte aggregatiemethode. Tabel 3.5 en Tabel 3.6 geven een overzicht van de

behaalde sensitiviteit en specificiteit voor deze keuzes van parameterwaarden.

In deze tabellen zijn ook telkens de waarden behaald met de scoremethode na een opsplitsing in

tryptische peptiden weergegeven. Indien we deze vergelijken met de waarden behaald met het

seed-extend algoritme, zien we dat we een veel betere performantie halen met een opsplitsing in

9-meren. Ook al zouden we de score voor tryptische peptiden nog kunnen verbeteren, we zouden

waarschijnlijk nooit zulke goede resultaten behalen als met 9-meren. We opteren daarom voor

een opsplitsing in 9-meren als standaardinstelling.
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HiSeq MiSeq

algoritme genus

sensitiviteit

genus

precisie

genus

sensitiviteit

genus

precisie

LCA∗

score1

minSize=2

0 0.5571 0.9640 0.3281 0.9039

2 0.5380 0.9649 0.3095 0.9097

4 0.5315 0.9666 0.3024 0.9116

minSize=4

0 0.6884 0.9850 0.5320 0.9515

2 0.6775 0.9844 0.5126 0.9533

4 0.6734 0.9852 0.5042 0.9527

score2

minSize=2

0 0.7847 0.9570 0.6207 0.9076

2 0.7724 0.9601 0.6035 0.9150

4 0.7667 0.9630 0.5937 0.9164

minSize=3

0 0.7507 0.9763 0.6015 0.9322

2 0.7435 0.9771 0.5897 0.9356

4 0.7398 0.9777 0.5815 0.9367

MRL

score1

minSize=2

0 0.8088 0.9475 0.6786 0.8700

2 0.8102 0.9456 0.6804 0.8663

4 0.8112 0.9453 0.6815 0.8640

minSize=4

0 0.7200 0.9781 0.6090 0.9262

2 0.7207 0.9768 0.6101 0.9223

4 0.7207 0.9763 0.6115 0.9201

score2

minSize=2

0 0.8044 0.9434 0.6506 0.8839

2 0.8055 0.9410 0.6525 0.8809

4 0.8049 0.9453 0.6530 0.8807

minSize=3

0 0.7615 0.9703 0.6223 0.9194

2 0.7618 0.9703 0.6242 0.9159

4 0.7616 0.9701 0.6247 0.9157

tryptische peptiden 0.3309 0.5081 0.4170 0.5208

Tabel 3.5: Overzicht van de sensitiviteit en precisie op genus-niveau, behaald na het seed-extend algo-

ritme met de keuze van parameters die zullen getest worden op de grotere Metabenchmark dataset. De

sensitiviteit en precisie worden weergegeven voor beide Kraken datasets en voor een aggregatie met LCA∗

en MRL- waarden behaald met een hybride methode zullen tussen deze extremen liggen. Ter referentie

worden ook de waarden behaald met een opsplitsing in tryptische peptiden weergegeven.
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HiSeq MiSeq

algoritme phylum

sensitiviteit

phylum

precisie

phylum

sensitiviteit

phylum

precisie

LCA∗

score1

minSize=2

0 0.6549 0.9797 0.5387 0.9781

2 0.6324 0.9801 0.5070 0.9809

4 0.6245 0.9809 0.4957 0.9826

minSize=4

0 0.7889 0.9936 0.8128 0.9934

2 0.7788 0.9931 0.7870 0.9934

4 0.7740 0.9932 0.7773 0.9927

score2

minSize=2

0 0.8773 0.9725 0.9018 0.9076

2 0.8663 0.9747 0.8789 0.9760

4 0.8614 0.9761 0.8685 0.9767

minSize=3

0 0.8416 0.9879 0.8869 0.9729

2 0.8483 0.9886 0.8705 0.9867

4 0.8383 0.9885 0.8618 0.9868

MRL

score1

minSize=2

0 0.9006 0.9717 0.9437 0.9704

2 0.9023 0.9719 0.9457 0.9611

4 0.9028 0.9714 0.9458 0.9690

minSize=4

0 0.8190 0.9898 0.8865 0.9895

2 0.8196 0.9892 0.8887 0.9874

4 0.8198 0.9883 0.8893 0.9864

score2

minSize=2

0 0.8976 0.9640 0.9326 0.9632

2 0.8988 0.9630 0.9338 0.9611

4 0.8981 0.9635 0.9333 0.9608

minSize=3

0 0.8586 0.9850 0.9065 0.9825

2 0.8587 0.9848 0.9084 0.9807

4 0.8589 0.9847 0.9088 0.9806

tryptische peptiden 0.4551 0.6094 0.6816 0.6995

Tabel 3.6: Overzicht van de sensitiviteit en precisie op phylum-niveau, behaald na het seed-extend algo-

ritme met de keuze van parameters die zullen getest worden op de grotere Metabenchmark dataset. De

sensitiviteit en precisie worden weergegeven voor beide Kraken datasets en voor een aggregatie met LCA∗

en MRL - waarden behaald met een hybride methode zullen tussen deze extremen liggen. Ter referentie

worden ook de waarden behaald met een opsplitsing in tryptische peptiden weergegeven.
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3.3 De Metabenchmark dataset

Lindgreen et al. [13] maakten een benchmarkstudie van een aantal beschikbare metagenomicsana-

lysetools. Deze studie is een van de weinige die onafhankelijk van een ontwikkelde tool werd

uitgevoerd en heeft als doel verschillende tools te vergelijken om zo onderzoekers in staat te stel-

len de juiste tool te kiezen op basis van hun noden. Voor deze benchmark simuleerden ze een

dataset die “de complexiteit, grootte en karakteristieken van echte data moet nabootsen” [13].

Zo creëerden ze zes verschillende datasets, gebaseerd op dezelfde organismen, maar met verschil-

lende abundanties van reads uit bepaalde organismen. Eén zo’n dataset bestaat in grote lijnen

uit drie soorten reads. Een eerste soort reads werd gecreëerd door 6 grondstalen te poolen op

een HiSeq machine en te sequeneren. Vervolgens werden van deze reads error-profielen bepaald

met behulp van het programma ART. Op basis van deze error-profielen werden gepaarde reads

gesimuleerd. De tweede soort reads omvat gesimuleerde reads van geshuffelde genomen (geba-

seerd op organismen die niet in de andere gesimuleerde reads voorkomen) en dienen als negatieve

controle. De derde soort reads, bestaat uit reads van Leptospira interrogans waarop genetische

evolutie werd gesimuleerd. Deze laatste soort reads heeft als doel te onderzoeken hoe goed een

metagenomicsanalyse-pipeline presteert met data van organismen die weliswaar verwant zijn aan

organismen die reeds in een databank aanwezig zijn, maar nog niet eerder zelf gesequeneerd

werden. Al deze datasets zijn vrij beschikbaar.

Voor het verder testen van het seed-extend algoritme gebruiken we één van de gesimuleerde

datasets (setA1). Deze dataset bevat 28 912 773 gepaarde reads en de simulatie werd zo uitge-

voerd dat de gemiddelde read lengte 100bp was met een gemiddelde insert grootte van 500bp en

standaarddeviatie 25bp [13].

De werkwijze voor het testen van de UMGAP met zesvoudige vertaling op deze dataset is analoog

aan deze op de Kraken-datasets uit Sectie 3.2. Enkel bij het bepalen van de True en False

Positives en Negatives moeten we deze keer anders te werk gaan door de aanwezigheid van

random reads waarvan we geen identificatie verwachten. We kunnen deze keer de exacte definities

van deze waarden gebruiken die door Lindgreen et al. [13] gegeven werden. Bekeken op een

bepaalde taxonrang definiëren we de True Positives (TP) als alle reads waarin we een identificatie

verwachten en deze identificatie correct is op het beschouwde of een specifieker niveau. De

True Negatives (TN) zijn alle random gesimuleerde reads die geen identificatie kregen op het

beschouwde of een specifieker niveau. De False Positives (FP) zijn alle random gesimuleerde

reads die een identificatie kregen op het beschouwde of een specifieker niveau alsook alle echte

reads die een foute identificatie op het beschouwde of een specifieker niveau kregen. Tot slot zijn

de False Negatives (FN) alle echte reads die geen identificatie kregen op het beschouwde of een

specifieker niveau. We definiëren dan de volgende evaluatiematen:
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sensitiviteit(rang) =
TP

TP + FN
(3.6)

precisie(rang) =
TP

TP + FP
(3.7)

specificiteit(rang) =
TN

TN + FP
(3.8)

NPV(rang) =
TN

TN + FN
(3.9)

De berekeningen van deze evalutatiematen gebeurden met R.

3.3.1 Resultaten

Opmerkingen over de zesvoudige vertaling en verlies van data Het gebruik van de BioJava-

library had bij de Metabenchmark dataset een aantal nadelen.

Ten eerste kon het volledige bestand niet in 1 keer ingelezen en vertaald worden, maar moest het

opgedeeld worden in kleinere deelbestanden die in zes frames vertaald konden worden, waarna de

afzonderlijke vertalingen terug moesten worden samengevoegd.

Verder bevatte de dataset een aantal reads waarvan de header de volgende vorm had:

ENA|emblID|emblID-_phylum_nr/read-pair_n. Sommige van deze reads zijn gewoon over-

geslagen door het vertaalalgoritme. Er werd hierbij echter geen error gegeven, de vertaling stopte

gewoon alvorens het volledige bestand was behandeld of begon pas na een aantal reads de overige

reads effectief te vertalen. Dit probleem zou waarschijnlijk niet eens zijn opgemerkt indien de

dataset door het voorgaande probleem niet in exact even grote deelsets was opgedeeld, waardoor

men zou verwachten dat de bestanden van de vertaling ook ongeveer even groot zouden zijn.

Sommige bestanden waren echter veel kleiner.

Ook met de overige reads met een ENA-header (ENA staat overigens voor European Nucleotide

Archive) waren er problemen. In een poging om gebruik te maken van de algemene vorm van

fasta-headers van sequenties uit een bepaalde databank, leest BioJava eerst een stuk van de

header in tot een | tegengekomen wordt. Nadien wordt nagegaan of het ingelezen deel wijst

op een bepaalde databank, waarna de rest van de header wordt behandeld. Indien echter geen

bekende vorm verwijzend naar een bepaalde databank wordt gevonden, wordt enkel dat eerste

deel opgeslagen als header [11]. Dit betekent dat voor al de reads met een ENA-header enkel

>ENA als header werd uitgeschreven. In de UMGAP wordt het commando fasta-uniq gebruikt,

dat alle informatie van reads met dezelfde header samenplaatst. Dit is bijvoorbeeld nuttig om de

informatie behorende bij de zes frames of bij 2 read-paren terug samen te brengen. Op deze manier

is echter alle informatie van reads die een ENA-header hadden, samengeplaatst en behandeld als

1 read, waardoor die informatie verloren is gegaan. Ook zonder het fasta-uniq-commando, zou

het trouwens moeilijk geweest zijn om te weten wat het correcte taxon was voor elke read met

een ENA-header. Op deze manier verliezen we informatie over 1 254 024 reads, waarvan 811 711

random reads waren. De analyse van de resultaten zal dan ook zonder deze reads gebeuren.
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Figuur 3.14: Sensitiviteit versus precisie die op de Metabenchmark dataset op genus-niveau werden behaald

met het seed-extend algoritme met verschillende parameterwaarden en met verschillende aggregatiemetho-

den. In de legende kan de combinatie van waarden voor minSize en de scoremethode afgelezen worden.

De getallen bij de datapunten geven de gapSize weer.

Concreet betekent dit dat we verder gaan met een totaal van 27 658 749 reads waarvan 4 970 853

random reads.

Figuur 3.14 toont ons de sensitiviteit en de specificiteit die we met verschillende aggregatieme-

thoden behalen op de Metabenchmark dataset voor de verschillende parametercombinaties uit

Tabellen 3.5 en 3.6. Figuur 3.15 toont voor dezelfde parametercombinaties en aggregatiemetho-

den de specificiteit en negative predictive value (NPV) die we behalen.

Invloed van de gapgrootte Ook op de Metabenchmark dataset zien we dat de gapgrootte

nauwelijks nog invloed heeft wanneer MRL of een hybride methode dicht bij MRL wordt gebruikt.
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Figuur 3.15: Specificiteit versus Negative Predictive Value die op de Metabenchmark dataset op genus-

niveau werden behaald met het seed-extend algoritme met verschillende parameterwaarden en met verschil-

lende aggregatiemethoden. In de legende kan de combinatie van waarden voor minSize en de scoremethode

afgelezen worden. De getallen bij de datapunten geven de gapSize weer.

Opvallend is wel dat het kiezen voor geen gap een grote positive invloed heeft op de sensitiviteit

en de NPV, en in mindere mate op de precisie, wanneer we gebruik maken van LCA∗ als aggre-

gatiemethode. Daar waar we nog een lichte daling zagen in precisie op de Kraken datasets, zien

we hier een stijging in precisie bij een kleinere gapgrootte. Het lijkt dus aangewezen om geen gap

toe te laten. Het lijkt bij MRL als aggregatiemethode immers geen meerwaarde te hebben een

gap toe te laten. Het feit dat een gap toelaten enkel een negatieve invloed lijkt te hebben bij het

gebruik van LCA∗, doet ons vermoeden dat een gap niet nodig is om extra correcte identificaties

bij een extended seed te betrekken en integendeel een gap soms fout gëıdentificeerde 9-meren bij

de extended seed betrekt, waardoor dit de sensitiviteit voor diepere taxonrangen doet dalen.
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Invloed van de minimale seedlengte en de gebruikte score. Op Figuur 3.14 en 3.15 kunnen

we zien dat wanneer we een minimale seedlengte van twee 9-meren kiezen, de precisie en speci-

ficiteit sterk dalen ten opzichte van de algoritmen die een hogere minimale seedlengte gebruiken.

Deze lagere precisie zagen we bij de Kraken datasets ook. We hadden het algortime met con-

stante score en minimale seedlengte 2 weerhouden omdat dit in combinatie met MRL de hoogste

sensitiviteit behaalde. Op de Metabenchmark dataset behaalt het algoritme met minimale seed-

lengte 2 en score2 echter een even hoge sensitiviteit. Dit laatste algoritme behaalde op de Kraken

datasets met andere aggregatiemethoden dan MRL de hoogste sensitiviteit en de tweede hoogste

sensitiviteit bij gebruik van MRL.

We zien verder dat de algoritmen met een minimale seedlengte 2 een zeer lage specificiteit beha-

len. Dit kan waarschijnlijk opnieuw verklaard worden door het feit dat foute, en dus ook random,

identificaties wel nog vaak voorkomen met twee opeenvolgende 9-meren, maar al veel minder met

3 of meer opeenvolgende 9-meren. Hierdoor zal bij minimale seedlengte 2 ook een groot aantal

random gesimuleerde reads een identificatie krijgen.

Het algoritme met een minimale seedlengte 3 en score2 presteert over het algemeen goed. Het

behaalt weliswaar enkel op het vlak van NPV de hoogste waarden, maar ligt telkens nooit heel

ver onder de maximaal behaalde waarden voor de andere performantiematen.

Ook op de Metabenchmark dataset blijft het algoritme met een minimale seedlengte 4 en score1

de hoogste precisie behalen. We boeten hierbij echter nog steeds in aan sensitiviteit omdat we

minder reads met een identificatie hebben wanneer de minimale seedlengte zo hoog ligt.

Invloed van de aggregatiemethode Zoals te verwachten was aan de hand van de resultaten

op de Kraken dataset, behaalt het algoritme dat een minimale seedlengte 2 combineert met een

constante score voor de extended seeds, een zeer lage sensitiviteit wanneer LCA∗ als aggregatie-

methode gebruikt wordt en de hoogste sensitiviteit wanneer MRL gebruikt wordt. We kunnen

zelfs spreken van een algemene stijging in sensitiviteit ongeacht de parameterkeuze wanneer MRL

gebruikt wordt in plaats van LCA∗. Ook voor de NPV zien we de positieve invloed van het gebruik

van MRL. De stijgingen zijn het spectaculairst bij minimale seedlengte 2, maar ook bij de andere

parametercombinaties stijgt de NPV.

In tegenstelling tot wat we zagen in de Kraken dataset zien we hier bij het gebruik van MRL

tevens een stijging in precisie bij de algoritmen met minimale seedlengte 2. De oorzaak hiervan

is waarschijnlijk vooral een stijging in het aantal True Positives op diepere niveaus.

Bij de overige twee soorten algoritmen zien we bij gebruik van MRL een (lichte) daling in de

behaalde precisie en specificiteit. Aangezien deze maten beiden afhankelijk zijn van het aantal

False Positives, zou het kunnen dat MRL iets meer False Positives oplevert dan LCA∗. De oorzaak

hiervan zou misschien kunnen zijn dat er door MRL een groter aantal identificaties op een fout

taxon wordt afgebeeld. Wanneer er bijvoorbeeld 2 verschillende foute identificaties aanwezig zijn

in een read (zonder een grote overheersende meerderheid correcte identificaties), zou het kunnen

dat een van de twee foute identificaties frequenter voorkomt en door MRL toch die foute iden-

tificatie wordt gekozen, terwijl LCA∗ in deze situatie sowieso voor een identificatie op een hoog
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Phylum Sensitiviteit Specificiteit Precisie NPV

minSize= 3, gapSize= 0, score2 0.8705 0.8393 0.9558 0.6190

minSize= 2, gapSize= 0, score2 0.9220 0.4192 0.8383 0.6220

minSize= 4, gapSize= 0, score1 0.8322 0.9051 0.9731 0.5667

Genus Sensitiviteit Specificiteit Precisie NPV

minSize= 3, gapSize= 0, score2 0.8159 0.8152 0.9438 0.5379

minSize= 2, gapSize= 0, score2 0.8717 0.4309 0.8258 0.5203

minSize= 4, gapSize= 0, score1 0.7728 0.8801 0.9624 0.4939

Tabel 3.7: Sensitiviteit, specificiteit, precisie en NPV op phylum- en genus-niveau die behaald worden met

de drie finale keuzes van parametercombinaties en MRL als aggregatiemethode.

niveau zou kiezen.

Om deze lichte daling tegen te gaan lijkt hier eerder de hybride methode met factor 0.4 aangewe-

zen, en niet factor 0.6 zoals aangeraden werd na de analyse op de Kraken dataset. We kiezen hier

voor een hybride methode dichter bij MRL omdat de duidelijke positieve invloed van het gebruik

van MRL hier harder opweegt tegen de nadelen dan het geval was bij de Kraken dataset.

Selectie Op basis van de hierboven besproken resultaten zouden we een selectie kunnen maken

van 3 parametercombinaties. Ten eerste kiezen we ervoor geen gap toe te laten (gapSize=0).

Vervolgens kunnen we de methode met minimale seedlengte 3 en score2 als default waarde instel-

len. Deze methode behaalt op alle vlakken eerder gemiddelde waarden. Dit betekent echter ook

dat ze op geen enkele performantiemaat een extreem slechte waarde behaalt in vergelijking met

de andere parametercombinaties. We zouden dan kunnen aanraden een minimale seedlengte 4 en

score1 te kiezen wanneer precisie belangrijker is dan sensitiviteit. Omgekeerd kunnen we aanraden

de methode met minimale seedlengte 2 en score2 te gebruiken indien sensitiviteit belangrijker is

dan precisie. De methode met minimale seedlengte 2 en score1 laten we achterwege omdat deze

slechts onder bepaalde omstandigheden een goede performantie heeft en de performantie van een

combinatie met score2 vaak gelijkaardig is.

We kunnen ook aanraden om voornamelijk MRL of de hybride aggregatiemethode met een ge-

middelde factor te gebruiken. De stijging in sensitiviteit bij gebruik van MRL is immers voor alle

beschouwde datasets veel groter dan de daling in precisie ten opzichte van LCA∗. Indien men

deze daling toch een beetje wil tegengaan, kan men gebruik maken van de hybride methode.

3.4 Tijdmetingen

Tabel 3.8 geeft een overzicht van de duur van de verschillende stappen in de pipeline wanneer

we deze toepassen op de Kraken dataset. Dit zijn metingen van slechts één uitvoering van het

programma en zijn dus onderhevig aan fluctuaties. De metingen zijn vooral bedoeld om een

idee te geven welke stappen het meeste tijd in beslag nemen en andere tendensen te proberen

onderscheiden. Merk ook op dat we voor het seed-extend algoritme en de aggregatiemethoden
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HiSeq MiSeq

zesvoudige vertaling 6.222s 7.480s

prot2kmer2lca 22.193s 41.661s

seed-extend (gemiddelde) 3.725s 5.243s

taxa2agg (LCA∗) (gemiddelde) 3.040s 3.473s

taxa2agg (MRL) (gemiddelde) 2.609s 2.620s

taxa2agg (hybride) (gemiddelde) 2.524s 2.379s

Tabel 3.8: Tijdmetingen van de verschillende stappen in de UMGAP met zesvoudige vertaling, bij gebruik

voor de Kraken HiSeq- en MiSeq-datasets. Voor de taxa2agg stap werd telkens een gemiddelde genomen

over de verschillende parameterkeuzes omdat de verschillen te klein waren om betrouwbaar te kunnen

analyseren.

een gemiddelde genomen hebben over alle parametercombinaties. Door de kleine dataset, waren

de verschillen in uitvoeringstijd te klein om betrouwbaar te kunnen analyseren. Een analyse van

de invloed van de parametercombinaties op de tijdsduur zal gemaakt worden met metingen op de

Metabenchmark dataset.

In Tabel 3.8 zien we dat de langst durende stap het opsplitsen in 9-meren en toewijzen van

taxa aan deze 9-meren, is. We zien ook een lichte stijging in tijdsduur tussen de HiSeq en de

MiSeq-dataset. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de grotere read-lengte in de MiSeq-dataset.

Dit zal ervoor zorgen dat er meer codons vertaald moeten worden in de stap van de zesvoudige

vertaling. Nadien zullen er ook meer 9-meren geanalyseerd moeten worden om te bepalen of ze

een taxon kunnen toegewezen krijgen en zullen er ook meer 9-meren met een taxon zijn om te

verwerken met het seed-extend algoritme. Na de verwerking zien we geen grote verschillen meer

in de tijdsduur van de aggregatiemethode op de HiSeq en MiSeq-dataset. LCA∗ lijkt het meeste

tijd in beslag te nemen van de drie verschillende aggregatiemethoden, hoewel de verschillen niet

zo groot zijn.

Tabel 3.9 toont de duur van de verschillende stappen in de UMGAP bij de analyse van de Me-

tabenchmark dataset. Opnieuw zien we dat het opsplitsen in 9-meren en het zoeken naar een

taxon voor deze 9-meren het meeste tijd in beslag neemt. Dat deze stap bij gebruik van een

9-meer-index traag is, werd al eerder opgemerkt in [7]. Hier werden ook enkele ideëen voor een

verbetering gegeven. Mogelijke oplossingen om de snelheid te verbeteren waren enerzijds de volle-

dige 9-meerindex op voorhand in het geheugen te laden zodat dit niet meer moet gebeuren tijdens

het opzoekingsproces. Een andere mogelijkheid die gegeven werd, is de index te plaatsen in een

tijdelijk opslagsysteem in het RAM-geheugen [7]. Ook de zesvoudige vertaling van de reads en

het seed-extend algoritme nemen redelijk wat tijd in beslag. In vergelijking met de andere stappen

is de aggregatiemethode heel snel.

In Tabel 3.9 kunnen we nu wel de invloed van de parameterkeuzes onderscheiden, al is deze

invloed in vergelijking met de grootteorde van de totale snelheid niet zo groot. We kunnen

ten eerste opmerken dat wanneer we de minimale seedlengte 2 nemen, er meer seeds gevonden
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zesvoudige vertaling 135m52.25s

prot2kmer2lca 339m58.74s

score1

minSize = 2 minSize = 4

MaxGap 0 2 4 0 2 4

seed-extend 84m27.05s 85m54.94s 84m51.81s 70m1.51s 70m5.05s 70m57.55s

taxa2agg (LCA∗) 3m21.32s 3m26.65s 3m30.51s 2m18.65s 2m22.94s 2m21.48s

taxa2agg (MRL) 3m49.74s 3m59.51s 4m2.05s 2m37.20s 2m38.57s 2m41.26s

taxa2agg (hybride) 7m1.75s 7m27.73s 7m44.97s 3m36.28s 4m2.11s 3m56.86s

score2

minSize = 2 minSize = 3

MaxGap 0 2 4 0 2 4

seed-extend 77m20.33s 76m49.71s 78m24.01s 72m32.42s 72m54.43s 72m26.23s

taxa2agg (LCA∗) 2m38.15s 2m43.93s 2m45.69s 2m29.39s 2m29.65s 2m34.29s

taxa2agg (MRL) 2m57.01s 3m3.06s 3m5.86s 2m35.73s 2m38.95s 2m39.52s

taxa2agg (hybride) 4m27.10s 4m48.97s 4m58.31s 3m37.32s 3m48.05s 3m54.91s

Tabel 3.9: Tijdmeting van de verschillende stappen in de UMGAP met een zesvoudige vertaling, bij een

uitvoering op de Metabenchmark dataset.

worden die vervolgens verwerkt moeten worden tot extended seeds. Hierdoor zal de uitvoering

van deze algoritmen langer duren. De algoritmen met minimale seedlengte 4 duren dan weer

het minst lang. Vervolgens zien we dat een minimale seedlengte 2 gecombineerd met score1 een

tragere uitvoering van het seed-extend algoritme tot gevolg heeft dan de combinatie met score2.

Aangezien het zoekproces naar extended seeds volledig gelijk loopt, betekent dit dat het overlopen

en uitschrijven van alle 9-meren in de extended seeds redelijk wat tijd in beslag neemt bij gebruik

van score1. We zien ook dat, wanneer we de constante score combineren met minimale seedlengte

2, de aggregatiemethode veel meer taxa te verwerken krijgt en dat ook de duur van de aggregatie

omhoog gaat. Over de aggregatiemethode kunnen we nog opmerken dat de hybride methode

altijd langer lijkt te duren dan LCA∗ of MRL. De gapgrootte lijkt nauwelijks invloed te hebben

op de snelheid van het seedextend algoritme.
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Hoofdstuk 4

Conclusies en toekomstig werk

Gezien de resultaten uit Hoofdstuk 3 kunnen we besluiten dat een zesvoudige vertaling een goed

alternatief is voor genpredictie binnen de UMGAP. We hebben de nodige methoden voor naver-

werking onderzocht en de beste parameters hierin geselecteerd.

Wanneer we onze resultaten vergelijken met de performantie die Lindgreen et al. [13] maten voor

een aantal metagenomicsanalysetools (zie Figuur 4.1), zien we dat de UMGAP in vergelijking al

redelijk goed presteert. We zien echter wel dat de meeste pipelines een bijna perfecte precisie

en specificiteit op phylum-niveau nastreven. Hierin is dus zeker nog verbetering mogelijk in de

UMGAP.

Nog te onderzoeken aanpassingen aan de UMGAP met zesvoudige vertaling Om de

precisie en specificiteit te verbeteren, moeten we het aantal False Positives tot een minimum

beperken. Dit zou bijvoorbeeld nog kunnen door een minimumscore in te stellen die een extended

seed moet hebben alvorens hij wordt doorgegeven aan een aggregatiemethode. Voor score1 zou

dit inhouden dat we eigenlijk voor elke extended seed score2 berekenen en alle extended seeds

met een score hoger dan dit minimum teruggeven. Voor score2 betekent dit dat we enkel een

consensustaxon aan de read zullen toewijzen wanneer de hoogst scorende read een score hoger

dan dit minimum heeft.

Indien men de sensitiviteit echt niet belangrijk vindt, zou men ook kunnen opteren voor een nog

grotere minimale seedlengte dan 4.

Tot nu toe hebben we enkel een scoremethode voor de extended seeds bepaald die alle gevonden

extended seeds teruggeeft en een scoremethode die slechts één extended seed selecteert. We

zouden voor een middenweg tussen deze twee extremen kunnen kiezen en een grotere selectie

extended seeds kunnen teruggeven.

Hiervoor zouden we bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van het feit dat protein-coding regio’s

voor veel organismen nauwelijks zullen overlappen. We zouden, wanneer we een extended seed op

één frame gevonden hebben, ook alle seeds en losse 9-meren die overlappen met deze extended

seed, uit andere frames kunnen verwijderen uit de lijst met nog te behandelen seeds. Het risico

om eerst een foute extended seed te selecteren waardoor de correcte extended seed op een ander
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Figuur 4.1: Performantie van de metagenomicsanalysetools die getest werden door de Metabenchmark van

Lindgreen et al. [13]. Onderaan zijn plots voor de performantie van onze finale selectie van 3 verschillende

beste parametercombinaties bijgevoegd, op dezelfde schaal.

1. minSize= 3, gapSize= 0, score2

2. minSize= 2, gapSize= 0, score2

3. minSize= 4 gapSize= 0, score1
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frame zou tenietgedaan worden, zou tegengegaan moeten worden door het feit dat we eerst de

seeds sorteren op basis van hun score en beginnen met de best scorende seed uit te breiden.

Dit zou er bij de organismen die wel aan alternative splicing doen ook voor zorgen dat op zijn

minst één van de twee correcte frames wordt gekozen om een extended seed te vormen. Indien

we gebruikmaken van deze overlap, zouden we weer een constante score kunnen hanteren en alle

op deze manier gevonden extended seeds kunnen teruggeven, al dan niet na vergelijking met een

minimumscore.

In het begin van deze thesis hebben we ook vermeld dat er verschillende vertaaltabellen bestaan

om een zesvoudige vertaling te vormen. Omdat we niet op voorhand weten met welke organis-

men we te maken hebben, zouden we ook nog kunnen kiezen om alle (of enkele) verschillende

vertaaltabellen te gebruiken om een zesvoudige vertaling te vinden. Er zou dan ook een methode

ontwikkeld moeten worden om de beste vertaaltabel te selecteren. Men zou ook de resultaten voor

alle vertaaltabellen kunnen weergeven, met eventueel een betrouwbaarheidsscore voor de resulta-

ten. Deze score kan gebaseerd worden op de scores voor extended seeds die we reeds ontwikkeld

hebben. Eventueel zouden we ook kunnen starten met de generieke vertaaltabel en vervolgens

op basis van de gëıdentificeerde organismen een vertaaltabel kunnen kiezen die eigen is aan deze

organismen. Indien de generieke vertaaltabel geen uitsluitsel biedt kunnen meerdere alternatieve

vertaaltabellen gebruikt worden. De keuze van meerdere vertaaltabellen kan eventueel ook als

optie aan de gebruiker meegegeven worden, zonder dat wij hier op voorhand een beslissing over

nemen.

Indien we voor meerdere vertaaltabellen zouden kiezen, moeten we er ook over waken dat dit de

pipeline niet te veel vertraagt.

Snelheid van de UMGAP verbeteren Of we er nu voor kiezen om het proces van zesvoudige

vertaling te laten zoals het is of we beslissen bovengenoemde of andere aanpassingen aan de

werking uit te voeren, aan de snelheid van de UMGAP kan sowieso nog gewerkt worden. De

volledige uitvoering van de pipeline op de Metabenchmark dataset (i.e. ongeveer 28 miljoen

reads) duurt nu ongeveer 560 minuten. Ter vergelijking: dit is trager dan 8 van de 14 geteste

metagenomicsanalyse-pipelines. De snelheden in de benchmark lagen tussen de 8.88 minuten en

12 dagen (de tweede hoogste run time was 26586.15m).

Voor de analyse werden nu de verschillende tussentijdse resultaten tussen stappen in de pipeline

naar bestanden uitgeschreven. Bij bepaalde tussenstappen zou dit niet per se moeten. Indien we

bij die tussenstappen de resultaten gewoon doorgeven via standaard in- en uitvoer, zou dit de

snelheid al iets verhogen.

De reeds bestaande code voor de UMGAP werd in Rust geschreven. Omdat in deze thesis de

nadruk nog niet lag op snelheid en ik deze programmeertaal niet beheerste, heb ik mijn eigen

delen in Java geschreven. De Rust programmeertaal staat er echter om bekend een zeer snelle

uitvoeringstijd te hebben [18]. Een implementatie in Rust,met eventueel efficiëntere datastructu-

ren, zou zeker ook de uitvoering van de zesvoudige vertaling en het seed-extend algoritme moeten

versnellen.
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De stap die protëınen omzet naar 9-meren met een taxonomische identificatie is reeds in Rust

gëımplementeerd en we zouden dus verwachten dat deze redelijk snel zou lopen. Zelfs na het

plaatsen van de 9-meerindex in een tijdelijke map in het RAM-geheugen, leek de snelheid echter

niet te verhogen. Er moet dus zeker nog eens onderzocht worden wat dit proces verder vertraagt.

Mogelijks is dit enkel het inlezen en uitschrijven van de data. Een mogelijke actie die de snelheid

van deze stap zou verbeteren, is het verwijderen van alle root-identificaties uit de 9-meerindex.

Dit zou de index verkleinen en het opzoeken dus versnellen. 9-meren met een root-identificatie

worden door het seed-extend algoritme echter vaak gebruikt als bindmiddel om langere extended

seeds te creëren en seeds met een correcte identificatie te verbinden zodat deze de hoogste score

kunnen behalen bij score2. Indien er geen 9-meren met een root-identificatie meer in de index

aanwezig zijn, zou mogelijks de keuze om geen gap toe te laten opnieuw moeten onderzocht

worden. We zouden dan gaps kunnen toelaten om de nieuwe gaps die root-identificaties hadden

kunnen zijn op te vangen.

Vergelijking met de UMGAP met FragGeneScan(-Plus) De originele resultaten van de

UMGAP met FragGeneScan op de Kraken-dataset hadden een zeer lage sensitiviteit. In werkelijk-

heid zal deze hoger liggen omdat voor een deel van de reads de vertaling op het verkeerde frame

gemaakt werd door FragGeneScan-Plus. Aangezien de headers van de resultaten wel de correcte

informatie geven, is dit probleem gemakkelijk op te lossen. Hierna verwachten we ongeveer een

verdubbeling van de sensitiviteit. Ook dan presteert de UMGAP met zesvoudige vertaling iets

beter.

Het zou echter goed zijn om deze resultaten effectief te bepalen met de UMGAP met FragGeneScan.

Verder zou de UMGAP met FragGeneScan ook moeten uitgevoerd worden op de Metabenchmark

dataset om ook deze resultaten te kunnen vergelijken.

Zodra de snellere implementatie van de UMGAP met zesvoudige vertaling klaar is, moet zeker ook

de snelheid vergeleken worden met die van de UMGAP met FragGeneScan. We zullen immers

met een zesvoudige vertaling 6 maal zoveel data moeten verwerken en hebben nog eens een

postprocessing stap nodig. We moeten er dus over waken dat de pipeline met een zesvoudige

vertaling niet te veel vertraagt ten opzichte van de pipeline met FragGeneScan.

De zesvoudige vertaling zal zeker een meerwaarde vormen voor de UMGAP omdat zij onafhankelijk

is van een trainingsdataset en de vrije keuze van vertaaltabel kan laten. Pas na een vergelijking

van de performantie van de UMGAP met zesvoudige vertaling en de UMGAP met FragGeneScan

zal echter beslist kunnen worden welke van de twee methoden als default waarde kan meegegeven

worden en welke als optie.



61

Bijlage A

Visualisatie van de zesvoudige

vertaling

Om te onderzoeken hoe een splitsing in tryptische peptiden of in 9-meren van een zesvoudige

vertaling zich gedraagt, werd een visualisatiemethode ontwikkeld. Er werd een programma in

Java geschreven dat een code voor een tikz-plot genereert op basis van drie bestanden. Het

eerste bestand bevat een zesvoudige vertaling. Het tweede bestand bevat de output van de

UMPAP toegepast op deze zesvoudige vertaling. Een derde bestand tenslotte, bevat alle lineages

van de LCA’s in het tweede bestand.

Een voorbeeld van het resultaat van dit programma kan gezien worden in Figuur A.1. Deze afbeel-

ding toont de visualisaties van een read uit de Kraken dataset. Figuur A.1a toont de opsplitsing

in tryptische peptiden en Figuur A.1b toont een opsplitsing in 9-meren. Figuur A.2 toont de

opsplitsing in tryptische peptiden van een zelf gecreëerde read uit het organisme Acinetobacter

baumannii. Figuur A.3 tot slot toont een opsplitsing in 9-meren van een zelf gecreëerde read uit

het organisme Pseudogymnoascus destructans. Op deze twee laatste afbeeldingen zien we tevens

een opsplitsing van de voorspelling die FragGeneScan-Plus maakte. Voor de laatste twee figuren

kenden we ook de posities van de protëınen en ook deze zijn afgebeeld. Een beschrijving van wat

precies afgebeeld wordt op deze figuren werd reeds gegeven in Sectie 2.3 en wordt hier dus niet

herhaald.

De visualisatie van het effect van een opsplitsing in peptiden was een belangrijk hulpmiddel om

een inschatting te kunnen maken welke methoden van naverwerking nodig zouden zijn om een

goede filtering te maken van de gëıdentificeerde peptiden alvorens ze door te geven aan een

aggregatiemethode. Daarom visualiseerden we ook telkens de situatie die enkel de data bevatte

die we ook konden doorgeven aan de methoden van naverwerking. Bij de opslitsing in tryptische

peptiden is dit het ‘Blind Study’ deel en bij de opsplitsing in 9-meren is dit de tweede regel op

elk frame. Daarnaast werd ook een situatie gevisualiseerd waarbij we wel gebruik maakten van

onze voorkennis. Hierdoor konden we beide situaties vergelijken en inschatten wat de verschillen

waren tussen fout en correct gëıdentificeerde reads.

Wanneer we effectief de posities van de protëınen op de read kenden, kon ook dit gevisualiseerd
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worden zoals kan gezien worden op Figuren A.2 en A.3. Op deze figuur zien we ook het resultaat

van een uitbreiding van de code die werd geschreven zodat de opsplitsing van een vertaling

door FragGeneScan-Plus op gelijkaardige wijze kon gevisualiseerd worden. Dit liet ons toe om de

resultaten van een zesvoudige vertaling te vergelijken met de resultaten van FragGeneScan-Plus en

leidde zo mee tot de ontdekking dat FragGeneScan-Plus zijn voorspellingen fout vertaalde wanneer

deze op de reverse-richting lagen. Op Figuur A.3 zien we immers een correcte vertaling door

FragGeneScan-Plus, ook al is deze niet volledig afgelijnd en bevat het een fout gëıdentificeerde

tryptische peptide. Hier lag de protëıne op de forward-richting. Op Figuur A.2 zien we daarentegen

dat de protëıne op de reverse richting lijkt te liggen en dat FragGeneScan een verkeerde vertaling

teruggaf. We zien duidelijk in de opsplitsing van de FragGeneScan-voorspelling de ene fout

gëıdentificeerde 9-meer die we in de zesvoudige vertaling op de +1-richting zien liggen.

Ook nu de methoden van naverwerking zijn uitgewerkt en ook na het afwerken van de UMGAP

met een zesvoudige vertaling kan deze visualisatie nog nuttig zijn. We kunnen immers de reads

waar er wel nog fouten in gemaakt worden, visualiseren zoals we ook deden in Figuur A.1 met de

Kraken-dataset. Zo kunnen we proberen te ontdekken of het om een toevallige fout gaat of of er

toch nog een patroon te ontdekken valt waarmee we in de pipeline rekening kunnen houden om

deze te verbeteren.
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Kraken HiSeq, A.Hydrophyla, translation table 11
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Figuur A.1: De twee visualisaties van zesvoudige vertalingen van een read uit de Kraken HiSeq dataset.
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Acinetobacter baumannii, 9-mer, translation table 11
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Figuur A.2: Een visualisatie van een opsplitsing in 9-meren van een zelf-gekozen read van het organisme

Acinetobacter baumannii. Hierop is ook de positie van de protëıne te zien en de de voorspelling door

FragGeneScan-Plus, met de bijhorende opsplitsing in 9-meren van deze vertaling.

Pseudogymnoascus destructans, tryptic peptide, translation table 4
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Figuur A.3: Een visualisatie van een opsplitsing in tryptische peptiden van een zelf-gekozen read van het

organismen Pseudogymnoascus destructans. Hierop zien we ook de posities van de aanwezige protëınen

en de voorspelling gemaakt door FragGeneScan-Plus.
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