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0. Kurzus leírás

A KURZUS bakteriális genomok de novo annotálásán keresztül bevezet
a teljes genomok tanulmányozásának során használt bioinformatikai mód-
szerek alkalmazásába.A tárgy keretében egy újonnan szekvenált genomot
vizsgálunk meg különböző szempontok szerint (sőt, kettőt, ha minden jól
megy).

A kurzus formája. Előadás + azt követő irányított gyakorlat (1+2 óra),
számítógépes laborban. Hetente tipikusan egy-egy géncsoportot vagy ge-
nomrészt vizsgálunk meg, adott szempontok szerint.

Időpont. Szerdánként 10–13 (egyik szekció) vagy 17–20 (másik szekció).
Reggel és délután ugyanazt fogjuk csinálni, de mindenki abba a szekcióba
járjon, amelyikre feliratkozott.

Hely. Genetika Tanszék nagyobbik számítógépes kabinetje1: Közép fasor 1 kabinett?

52, 026-os terem a földszinten. A laborban mindenki egy működő szá-
mítógépnél dolgozik az előadás és a gyakorlat alatt. A munkaállomásra a
user01..user25 felhasználónevek egyikével kell belépni, az adott gép száma
szerint.

Web oldal. A kurzus fő weboldala http://szagenann2016.wordpress.com/: a
jegyzeteim, megjegyzések, üzenetek ott fognak megjelenni.

Segédanyagok. A heti előadásokra készítek vázlatos jegyzetet (amit azért ki
lehet egészíteni az előadáson hallottak jegyzetelésével). További háttéranyag
többnyire angolul lesz elérhető (cikkek, használati utasítások).

Csapatmunka. A gyakorlat alatt párokban (illetve 1–2 háromfős csoportban
szükség szerint) kell dolgozni. A szemeszter során 9 alkalommal kell (csopor-
tonként) közösen beadni egy jegyzőkönyvet a heti gyakorlat eredményeiről.
(Rövid, maximum néhány oldalas dokumentumra kell gondolni esetleges
ábrákkal.) A csoportok/párok változtatásának módját megbeszéljük az első
órán.

Jegyzetelés. Számítani kell arra, hogy az előadások és gyakorlatok alatt
kézzel2 vagy géppel kell majd jegyzetelni. Ezeket utána meg lehet szebbre 2 füzetet venni!

szerkeszteni a heti jegyzőkönyvekhez, amit elektronikus formában3 kell 3 PDF vagy Word document vagy csupasz
text, esetleg csomagolva más fájlokkal (pl.
kód)

beadni néhány nappal később.

Értékelés. Mind a 9 beadandó 10%-kal számít a zárójegybe, a maradék
10%-ot az órai aktivitás adja. Egy beadandó jegyzőkönyv 2 főbb részből áll:

? (20%) jegyzet az előadáson hallottakról

? (80%) gyakorlaton végzett munka dokumentálása: módszer-eredmény-
gondolatteljes megjegyzések

http://szagenann2016.wordpress.com/
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Kurzus vezetője. Csűrös Miklós, http://www.iro.umontreal.ca/~csuros/.

Elérhetőségek. Email: csurosm@gmail.com. Mobil: +36 70 600-8003.
Iroda: SZBK Genetikai Intézet, 713-as szoba. Heti fogadóórát majd később
hirdetem ki.

Uniós támogatás. A kurzus költségeit az EU FP7 Marie-Curie International
Incoming Fellowship ösztöndíj fedezi.

Óraterv: főbb heti témák

A kurzus nagyjából4 az alábbi témákkal foglalkozik majd heti bontásban. 4 Ettől azért eltérhetünk (pl. a genomokban
talált érdekességek miatt), és lesz olyan, ami
átnyúlik az egyik hétről a másikra

H= beadandó gyakorlattal
5= vagy ez vagy az lesz beadandóval

1 Linux alapismeretek | genom-összerakás

2H Perl bevezetés | genom statisztikák

35 Génkeresés, genom-böngészők és annotáció

4H Szekvencia-homológia és illesztés

5H Géncsaládok, szekvenciamotívumok, többszörös illesztés

6H Fehérje 2D és 3D struktúra

7H Sejten belüli lokalizáció

8H Metabolikus útvonalak, hálózatok

9H Filogenetika

10H Géncsaládok evolúciója, laterális transzfer

115 Genomok / assemblyk összehasonlítása
12+ (buffer)

1. ábra. Agrobacterium fertőzés.
Komponesek: A: Agrobacterium; B:

Agrobacterium genom; C: Ti-plazmid: a:T-

DNS, b,d: fertőzés kialakításában részt vevő

gének, c: replikáció kezdőpontja. D: növé-

nyi sejt; E: mitokondrium; F: kloroplasztisz;

G: sejtmag. Lépések: 1,2: baktérium

hözzáköt a sejthez; 3,4: T-DNS kivágása;

5: exportálás a baktériumból a növényi

sejtfalon át; 6,7: sejten belüli lokalizáció a

DNS-sel utazó Vir proteinek jelei alapján,

transzport a sejtmagba, és beolvadás a gazda

DNS-ébe. [Wikipedia]

Kísérleti nyulaink

Két baktérium genomját szekvenáltuk a kurzusra, ezek az Agrobacterium vi-
tis AT-6 és Agrobacterium tumefaciens Chry5 törzsek5. Mindkettő talajban élő

5 Figyeljük meg, hogy a törzseket ge-
nus+faj+kód néven azonosítjuk, ugyanis
van több A. tumefaciens és A. vitis törzs is

növényi kórokozó. A baktérium genomjának része egy plazmid („kisebb”
körkörös DNS kromoszóma), a plazmidnak van egy DNS része, ami be-
épül a megfertőzött növény DNS-ébe (ld. az 1. ábrát), és ott aktiválódva
tumor burjánzást (ezért tumefaciens), vagy akár nekrózist okoz. Az AT-6 a
szőlőt (ezért vitis), a Chry5 pedig többek közt a szóját károsítja. A genomok
mérete 6 millió bázispár körül van, maga a szekvencia eddig nem ismert.
A kurzus tudományos célja ezen baktériumtörzsek genomi jellemzése, és a
többi ismert Agrobacterium törzsekkel való összehasonlítása.

Első lépések

Ezen a héten és a következőn főleg Linux használatra és egyszerűbb infor-
matikusi feladatokra koncentrálunk. Ezenkívül megismerkedünk a kezdő
adatainkkal (mit kaptunk a szekvenátortól?), és kiszámítunk néhány alapvető
statisztikát az összerakott genomokról. A legfontosabb Linux használati is-
meretekről Lincoln Stein írt egy remek útmutatót6: ezt mindenki tüzetesen 6 Lincoln D. Stein. Unix survival

guide. Current Protocols in Bioinfor-
matics, S16:A.1C.1–A.1C.24, 2006.
DOI : 10.1002/0471250953.bia01cs51;
http://repository.cshl.edu/23152/

tanulmányozza át (azaz kötelező olvasmány).

http://www.iro.umontreal.ca/~csuros/
http://dx.doi.org/10.1002/0471250953.bia01cs51
http://repository.cshl.edu/23152/
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