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2. Bioinformatikus születik

B IOINFORMATIKUSOK mindennapos dolga, hogy munkafolyamatokat
tervezzenek különböző létező szoftvereket kombinálva. A gyakorlatban
ez azzal jár, hogy az egyik lépésben lefuttatott program kimenetét a követ-
kező programnak kell olvasnia. Ehhez fontos tudni egyrészt, hogy hogyan
gondolkozik a számítógép a be- és kimenetekről, másrészt, hogy milyen
formátumokban tudnak írni-olvasni a különböző programok.

Linux I/O: bement/kimenet átirányítása, pipe

Linux alatt és hasonló operációs rendszerekben három alapvető adatfolyam1 1 Adatfolyam a számítógépes kommuni-
kációban használt absztrakció. További
adatfolyamok megfelelhetnek fájloknak,
amiket megnyitottunk írásra vagy olva-
sásra, vagy hálózati csatornáknak (pl. amin
keresztül egy weboldalt letöltünk).

van mindig definiálva.

? standard input (stdin) — innen olvasunk;

? standard output (stdout) — ide írunk; és

? standard error (stderr) — ide mennek a hibaüzenetek.

< stdin átirányítása fájlból % wc < file.txt

> stdout átirányítása fájlba % wc file.txt > filewc.out

>& stdout és stderr egyidejű átirányítása ugyanabba a fájlba % google-chrome >& chrome.log &

| pipe: baloldali parancs stdout-ja a jobboldali stdin-je % gunzip -c file.txt.gz | wc

|& stdout, stderr együttes pipe-ja % make |& tee maki.log | more

>> stdout átirányítása, fájlhoz hozzáír a végén % wc file2.txt >> filewc.out

>>& stdout, stderr fájl végére irányítása % google-chrome >>& chrome.log &

/dev/null fekete lyuk % google-chrome >& /dev/null &

Fasta formátum

Molekuláris szekvenciákat illetve az azokhoz kapcsolódó információkat
hagyományosan szimplán szövegfájlokban lehet tárolni. Ezek között a le-
gyegyszerűbb a FASTA formátum. Egy Fasta fájl tartalmazhat egy vagy több
szekvenciát, mindegyiket egy fejléc sor („defline”) előzi meg, ami a > ka-
rakterrel kezdődik2. Magukat a szekvenciákat tetszés szerint lehet sorokba 2 Egy Fasta fájlban levő szekvenciákat

könnyen megszámolhatjuk a grep -c ’>’

paranccsal.
tördelni (szokás 50, 60 vagy 80 karaktert írni egy sorba). A fejléc általában
egy szekvencia azonosítóval kezdődik, utána szóközzel elválasztva akármi-
lyen további szöveg jöhet (vagy semmi).

>NC_003062.2 Agrobacterium fabrum str. C58 chromosome circular, complete sequence

AAGACCGAAATTTACGCACCTGTGGACAATCTGGGGAGAATTTTGAACAGTTCCGTCTTATTCCAGTAATTCACAGGCGT

CTCGAAGACGAGAGACGCCACTTGCGGATTGTGGAAAAACACCACCTTATTCACCCCGCGGCTCGGCCCGTCGGACAATT

CAGAGATTTGTCCCGGTTTATCAACAGGGGGAGAAAAACAGCGTGGAGAACAAAAAAAGCTTCTTCCATCTGCACCTGAT

. . .

GenBank formátum

A GenBank a világ három nagy nukleotid szekvencia adatbázisának3 egyike. 3 A másik kettő az európai ENA (http:
//www.ebi.ac.uk/ena) és a japán DDBJ
(http://www.ddbj.nig.ac.jp/) Az adatbázisok
tartalmát gondosan koordinálják: http:
//www.insdc.org/.

Ezt az USA National Institues of Health intézete alá tartozó National Center for
Biotechnology Information oldaláról érhetjük el: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/.
A GenBank saját formátuma az ún. flat file, ami együtt tárol(hat) nukleotid-
szekvenciákat, és az azokhoz kapcsolódó információkat. Egy-egy szekvenci-
ához tartozó adatrekord szerkezete a következő:

http://www.ebi.ac.uk/ena
http://www.ebi.ac.uk/ena
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
http://www.insdc.org/
http://www.insdc.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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? LOCUS mező: név, hossz, molekula típusa, „divízió” és utolsó módosítás
dátuma
LOCUS NC_003062 2841580 bp DNA circular CON 22-DEC-2014

? DEFINITION mező: mi ez a szekvencia?
DEFINITION Agrobacterium fabrum str. C58 chromosome circular, complete

sequence.

? ACCESSION mező: szekvencia azonosítója az adatbázisban
ACCESSION NC_003062

? Egyéb opcionális információk (pl. verzió, kulcsszavak, idekapcsolódó
publikációk, organizmus, megjegyzések)

? annotációk (Feature table): fajta szabványosított nevekkel (source, gene,
CDS, tRNA, rRNA, . . . ), helymeghatározás, jellemzők (qualifiers) szintén
szabványosított nevekkel (/product, /translation, /db_xref, . . . ):
FEATURES Location/Qualifiers

source 1..2841580

/organism="Agrobacterium fabrum str. C58"

/mol_type="genomic DNA"

/strain="C58"

gene 203..1024

/db_xref="GeneID:1132039"

CDS 1056..1655

/product="putative inhibitor of septum formation"

/protein_id="NP_353042.2"

/translation="MKQELILASSSASRQMLMRNAGLTFSAIPADIDERALDEQLERD

GASPEEVALELARAKALAVSALHPEALVLGCDQTMALGTRVYHKPKNMAEAATHLLSL

SGKVHRLNSAAVLVHNGKVVWQTVSSAELAVRTLSAEFVSRHLQRVGEKALSSVGAYQ

LEREGIQLFTSIEGDYFTILGLPLLPLLSKLRDMDVIDG"

. . .

? ORIGIN mező: maga a nukleotid-szekvencia
ORIGIN

1 aagaccgaaa tttacgcacc tgtggacaat ctggggagaa ttttgaacag ttccgtctta

61 ttccagtaat tcacaggcgt ctcgaagacg agagacgcca cttgcggatt gtggaaaaac

121 accaccttat tcaccccgcg gctcggcccg tcggacaatt cagagatttg tcccggttta

. . .

? Vége
//

Letöltés az Internetről

Internetről letölthetünk vagy a pontos címet ismerve (parancssorból: wget),
vagy pedig egy fájlszervert böngészve (ftp4). FTP szerverhez kapcsolódva 4 ftp parancsok: cd, dir (könyvtár listázás),

get fájl letöltésuser name lehet anonymous, utána jelszónak bármit elfogad.

Open source installáció

Legtöbb Linux szoftvercsomagot nyílt forráskóddal lehet letölteni, tipikusan
tar-ba csomagolva, és sűrítve (.tar.gz kiterjesztésű fájl). Az installáció
lépései:

1. Megkeressük és letöltjük a tarball-t egy külön erre kreált könyvtárba.

2. Kibontjuk: gunzip szoftver.tar.gz, azután5 tar xf szoftver.tar. 5 tar tf szoftver.tar kilistázza, hogy
mit fog kibontani.

3. Elolvassuk a README és INSTALL fájlokat (more)
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4. Konfiguráljuk, ha van configure nevű fájl

5. Lefordítjuk a forráskódot: make

6. Installáljuk: make install

+1. Kipróbáljuk, hogy működik-e

Configure. Tisztességesen elkészített szoftver-disztribúciókkal van egy
configure nevű végrehajtható parancs, ami megnézi, hogy a mi rend-
szerünkön milyen hozzávalók hol vannak. Ezt elindíthatjuk úgy, hogy
./configure, illetve néha opcionális argumentumokkal:

% ./configure --prefix=/home/genome --without-x

A --prefix opcióval be lehet állítani az installáció gyökérkönyvtárát: pl. az
ez alatti bin könyvtárba kerülnek majd a végrehajtható programok.

Make. A make parancs megkeresi az adott könyvtárban levő Makefile

nevű állományt, ami leírja, hogy a kód melyik része mitől függ és hogyan
kell kompilálni. (Haladók ebbe is belematatnak, de gyakran csak reményke-
dünk, hogy működni fog :) Ezt a configure írja meg a mi rendszerünkre,
ha nincs konfigurációs fájl, akkor a csomagban van egy előre megírt „uni-
verzális” Makefile (vagy több, más-más rendszerekre). A végrehajtás alatt
számíthatunk sok üzenetre, ezek között a Warning típusúak csak figyelmez-
tetések, hiba esetén (Error) nem sikerült a fordítás.

Genom összerakás, automatikus annotáció

Mivel hosszú DNS molekula nukleotid-sorrendjét nem tudjuk egyben leol-
vasni, ezért genomokat fragmentált, külön szekvenált DNS-ekből (read-ek:
„olvasatok”) kell összerakni, számítógéppel. Az alapgondolat az, hogy két
fragmens szekvenciájának átfedéséből lehet következtetni a hozzájuk tar-
tozó DNS fizikai kapcsolódására. Ez algoritmikusan nagy gráfproblémákhoz
vezet6, ld. 1. ábra.

6 Phillip E. C. Compeau, Pavel A. Pevzner,
and Glenn Tessler. How to apply de
Bruijn graphs to genome assembly. Nature
Biotechnology, 29:987–991, 2011. DOI :
10.1038/nbt.2023
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states that a connected directed graph has an 
Eulerian cycle if and only if it is balanced. In 
particular, Euler’s theorem implies that our 
de Bruijn graph contains an Eulerian cycle as 
long as we have located all k-mers  present in 
the genome. Indeed, in this case, for any node, 
both its indegree and outdegree represent the 
number of times the (k–1)-mer assigned to that 
node occurs in the genome.

To see why Euler’s theorem must be true, 
first note that a graph that contains an Eulerian 
cycle is balanced because every time an ant 
traversing an Eulerian cycle passes through a 
particular vertex, it enters on one edge of the 
cycle and exits on the next edge. This pairs up 
all the edges touching each vertex, showing that 
half the edges touching the vertex lead into it 
and half lead out from it. It is a bit harder to see 
the converse—that every connected balanced 

nucleotide of the k-mer assigned to that edge.
Euler considered graphs for which there 

exists a path between every two nodes (called 
connected graphs). He proved that a connected 
graph with undirected edges contains an 
Eulerian cycle exactly when every node in the 
graph has an even number of edges touching 
it. For the Königsberg Bridge graph (Fig. 1b),  
this is not the case because each of the four 
nodes has an odd number of edges touching 
it and so the desired stroll through the city 
does not exist.

The case of directed graphs (that is, graphs 
with directed edges) is similar. For any node 
in a directed graph, define its indegree as the 
 number of edges leading into it and its  outdegree 
as the number of edges leaving it. A graph in 
which indegrees are equal to  outdegrees for 
all nodes is called ‘balanced’. Euler’s theorem 

(e.g., AT, TG, GG, GC, CG, GT, CA and AA) 
can appear only once as a node of the graph. 
Then, connect node x to node y with a directed 
edge if some k-mer (e.g., ATG) has prefix x (e.g., 
AT) and suffix y (e.g., TG), and label the edge 
with this k-mer (Fig. 3d; in Box 3, we describe 
how this approach was originally discussed in 
the context of sequencing by hybridization).

Now imagine an ant that follows a differ-
ent strategy: instead of visiting every node of 
the graph (as before), it now attempts to visit 
every edge of the graph exactly once. Sound 
familiar? This is exactly the kind of path that 
would solve the Bridges of Königsberg prob-
lem and is called an Eulerian cycle. As it visits 
all edges of the de Bruijn graph, which rep-
resent all possible k-mers, this new ant also 
spells out a candidate genome; for each edge 
that the ant traverses, one records the first 

Figure 3  Two strategies for genome assembly: from Hamiltonian cycles to Eulerian cycles. (a) An example small circular genome. (b) In traditional Sanger 
sequencing algorithms, reads were represented as nodes in a graph, and edges represented alignments between reads. Walking along a Hamiltonian cycle by 
following the edges in numerical order allows one to reconstruct the circular genome by combining alignments between successive reads. At the end of the 
cycle, the sequence wraps around to the start of the genome. The repeated part of the sequence is grayed out in the alignment diagram. (c) An alternative 
assembly technique first splits reads into all possible k-mers: with k = 3, ATGGCGT comprises ATG, TGG, GGC, GCG and CGT. Following a Hamiltonian 
cycle (indicated by red edges) allows one to reconstruct the genome by forming an alignment in which each successive k-mer (from successive nodes) is 
shifted by one position. This procedure recovers the genome but does not scale well to large graphs. (d) Modern short-read assembly algorithms construct a 
de Bruijn graph by representing all k-mer prefixes and suffixes as nodes and then drawing edges that represent k-mers having a particular prefix and suffix. 
For example, the k-mer edge ATG has prefix AT and suffix TG. Finding an Eulerian cycle allows one to reconstruct the genome by forming an alignment in 
which each successive k-mer (from successive edges) is shifted by one position. This generates the same cyclic genome sequence without performing the 
computationally expensive task of finding a Hamiltonian cycle.
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1. ábra. Két gráf absztrakció ge-
nom összerakásra. a. Ismeretlen
genom szekvencia. b. Ősi mód-
szer: gráfpontok=fragmensek,
élek=átfedések, az összerakás
minden gráfpontot meglátogat a
megfelelő sorrendben (Hamilton
út) c. Gráfpontok k hosszú oli-
gomerek a fragmensekben (még
mindig Hamilton út) d. de Bru-
ijn gráf: a gráf élei k oligomerek,
pontjai (k − 1)-merek, az összera-
kás minden élt meglátogat (Euler
út) — ez gyorsabb algoritmussal
megtehető.

http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2023
http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2023
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Az assembly eredménye a draft („vázlatos”) genom, ami több megsza-
kítás nélküli DNS szekvenciákat (contig-okat) tartalmaz, scaffold-okba („áll-
ványzat”) rendezve: egy scaffold több contigból állhat, amiknek a relatív
sorrendje és orientációja ismert, de a köztük levő távolságok legfeljebb csak
hozzávetőlegesen. Egy scaffold a Fasta fájlban egy szekvenciaként jelenik
meg, contigok közötti N-ek sorozatával.

Új generációs szekvenálásban több összerakó (assembly) program használa-
tos, technológiától és alkalmazástól függően7 (ld. 1. tábla). 7 Niranjan Nagarajan and Mihai Pop.

Sequence assembly demystified. Nature
Reviews Genetics, 14:157–167, 2013. DOI :
10.1038/nrg3367

Scaffolds
An ordered collection of 
contiguous sequences 
(contigs), the relative 
placement of which is typically 
inferred from mate-pair reads 
and other information. The 
sequence within the gaps 
between the contigs is usually 
not known.

of assembly tools without the need to acquire and 
to maintain high-performance computational 
infrastructures.

Analysis challenges. In addition to the engineering 
challenges outlined above, modern sequence assem-
blers have continued to develop new approaches for 
representing and analysing the assembly graph to 
assemble repeats correctly and to identify genomic 
variants distinguishing co-assembled haplotypes. One 
of the early pioneers in this direction was the program 
Euler17, which popularized the de Bruijn paradigm for 
assembly as a way to model the repeat structure of a 
genome and introduced methods for using read and 
mate-pair information to resolve repeats29. Many of the 
techniques developed in Euler have been emulated and 
extended by most modern de Bruijn graph assemblers. 
Programs that followed, such as ALLPATHS30 and 
Cortex31, have developed new approaches for analysing 
the assembly graph structure to assemble repeats cor-
rectly and to identify genomic variants distinguishing  
co-assembled haplotypes31.

Modern sequencing experiments typically gener-
ate mate-pair data: that is, information constraining 
the relative orientation and distance between pairs of 
reads. The ability to analyse this information to resolve 

repeats and to link together individual contigs into 
long-range scaffolds is an important area of improve-
ment for assembly pipelines. Although many assembly 
tools include a scaffolding module, stand-alone soft-
ware such as Bambus32, SOPRA33 and Opera34 (which 
are often referred to as scaffolders) provides greater 
flexibility, particularly when combining data from dif-
ferent sequencing platforms. Tools for carrying out local 
assembly in low-coverage and repetitive regions (also 
called gap-filling or in silico finishing35,36) are valuable 
for validating and improving the assembly and are often 
a part of modern assembly pipelines.

Despite extensive mathematical analyses of the 
assembly problem14–16, sequence assemblers continue 
to rely on heuristics and other ad hoc techniques 
rather than on rigorous algorithms with provable 
performance guarantees. This is in part owing to the 
difficulty of coming up with realistic mathematical 
models for assembly and in part owing to the sheer 
computational difficulty of the assembly problem. 
Most mathematical formulations of assembly suggest 
that finding the optimal assembly could require pro-
hibitive computational resources37. Recent results indi-
cate that optimal solutions may be possible for some 
assembly tasks, such as scaffolding34 and finishing36; 
however, substantial work still remains to be done 

Table 1 | Modern sequence assemblers: applications and sequencing technologies supported

Assemblers Technology Availability Notes Refs

Genome assemblers

ALLPATHS-LG Illumina,  
Pacific Biosciences

ftp://ftp.broadinstitute.org/pub/
crd/ALLPATHS/Release-LG

Requires a specific sequencing 
recipe (BOX 3)

40

SOAPdenovo Illumina http://soap.genomics.org.cn/
soapdenovo.html

Also used for transcriptome and 
metagenome assembly

22

Velvet Illumina, SOLiD, 
454, Sanger

http://www.ebi.ac.uk/~zerbino/
velvet

May have substantial memory 
requirements for large genomes

20

ABySS Illumina, SOLiD, 
454, Sanger

http://www.bcgsc.ca/platform/
bioinfo/software/abyss

Also used for transcriptome 
assembly

21

Metagenome assemblers

Genovo 454 http://cs.stanford.edu/group/
genovo

Uses a probabilistic model for 
assembly

66

MetaVelvet Illumina, SOLiD, 
454, Sanger

http://metavelvet.dna.bio.keio.ac.jp Based on Velvet 4

Meta-IDBA Illumina http://i.cs.hku.hk/~alse/hkubrg/
projects/metaidba

Based on IDBA 5

Transcriptome assemblers

Trinity Illumina, 454 http://trinityrnaseq.sourceforge.net Tailored to reconstruct full-length 
transcripts; may require 
substantial computational time

8

Oases Illumina, SOLiD, 
454, Sanger

http://www.ebi.ac.uk/~zerbino/
oases

Based on Velvet 72

Single-cell assemblers

SPAdes Illumina http://bioinf.spbau.ru/en/spades 7

IDBA-UD Illumina http://i.cs.hku.hk/~alse/hkubrg/
projects/idba_ud

Based on IDBA 6

Note that only a few of the popular and freely available assemblers are included here for each application (a more complete list is 
provided in Supplementary information S1 (table)), and all of the listed assemblers (except Genovo) are based on de Bruijn graph 
construction. IBDA, Iterative De Bruijn graph short read Assembler.
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1. táblázat. Néhány program: me-
lyik mire jó? [Nagarajan & Pop].

Annotáció. Az annotáció során a genom DNS szekvenciáját analizáljuk és
interpretáljuk. Strukturális genom annotáció során azonosítjuk a géneket
(exon-intron struktúrával ha van). Funkcionális annotáció során további
információkat csatolunk a génekhez és a genomhoz: pl. milyen biológiai
folyamatokban vesznek részt. Első lépés az automatikus annotáció, ab initio
gén-predikcióval (azaz külön kísérletek nélkül, csak a DNS szekvencia
alapján). Ehhez csatlakozhatnak a további kísérletek (génexpresszió: EST,
RNA-Seq; proteinek) és így jutunk el „bizonyítékok” alapján készített
annotációkhoz, amit kézileg tovább finomítunk (manual curation).

Prokarióta genomok annotálása jelentősen egyszerűbb mint az eukarió-
táké, mivel sokkal kompaktabbak. Pompás automatikus annotáló programok
léteznek erre a célra, mint Prokka8 és RAST9. Ezek több bioinformatikai

8 Torsten Seemann. Prokka: rapid proka-
ryotic genome annotation. Bioinformatics,
30:2068–2069, 2014. DOI : 10.1093/bioin-
formatics/btu153
9 Ramy K. Aziz et al. The RAST server:
Rapid Annotations using Subsystems
Technology. BMC Genomics, 9:75, 2008.
DOI : 10.1186/1471-2164-9-75

programot kombinálnak (pl. külön tRNS-keresőt), aminek az eredménye
egy általában elég jó minőségű annotáció. (Mi a RAST-ot használtuk a
genomjainkhoz.)

Transzláció

A transzkripció során egy génről hírvivő (messenger) RNS másolódik. Proka-
riótáknál több, egymás utáni gén is lehet ugyanazon az RNS-en (policistronic
mRNA). Az mRNS-t riboszómák fordítják le fehérjékké. A fehérjeszintézis
(transzláció) az egymás utáni három nukleotid alkotta kodonok és az amino-
savak pontos megfeleltetésén, azaz a genetikai kódon alapul. A genetikai kódot
három fő alkotóelem implementálja:

? riboszóma: RNS alegységek és ≈ 50 kapcsolódó fehérje alkotja. Bakte-
riális rRNS gének: small subunit (16S), large subunit (23S) és 5S RNS.

? transzfer RNS: transzfer RNS-ek antikodonja illeszkedik az mRNS
kodonjához, töltött (charged) állapotban a megfelelő aminosav kapcsolódik
hozzá. Ugyanaz a tRNS több kodonhoz is illeszkedhet10. tRNS gének 10 Wobble (lötyögő) base pair: (Wikipedia:en)

standard elnevezésében a kódolt aminosav és az antikodon szerepel: pl.
tRNA-Met-CAT az ATG kodont fordítja le metioninra.

? aminoacil-tRNS-szintetáz (aaRS): az aaRS enzimek a megfelelő
aminosavakat kapcsolják a tRNS-ekhez. Minden aminosavhoz pont
egy11 aaRS van, azaz ugyanaz az enzim az összes hozzá tartozó tRNS-ért 11 Néha nem mindegyik szintetáz van

jelen a genomban. Pl. van olyan, hogy a
glutaminil-tRNS-szintetáz hiányzik, és
helyette a glutamáthoz tartozó szintetáz
glutamátot kapcsol a glutamin tRNS-hez,
amit aztán egy második enzim alakít át
glutaminná.

felel. (Ez úgy lehetséges, hogy minden tRNS-en van az antikodonon
kívül egy másik jel, amit az aaRS ismer fel.)

http://dx.doi.org/10.1038/nrg3367
http://dx.doi.org/10.1038/nrg3367
http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btu153
http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btu153
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-9-75
http://en.wikipedia.org/wiki/Wobble_base_pair
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Feladatok (9 pont)

Eheti gyakorlat: fájl letöltés az Internetről, programcsomag installációja,
egyszerű keresési feladatok GenBank fájlban, transzláció elemeinek tanulmá-
nyozása.

I a. (1 pont) Töltsd le12 egy Agrobacterium genomját az NCBI-tól, 12 Válaszd ki „Genome”-ot a keresősorban,
írd be az organizmus nevét, válaszd ki
a „Genome Assembly and Annotation
report” linket, a megjelenő táblázatban
keresd ki az FTP könyvtár címét, lépj be az
FTP szerverre és töltsd le a gbff.gz végű
fájlt.

GenBank flat file formátumban. Nézd meg, milyen DNS szekvenciákat
tartalmaz (grep LOCUS).

I b. (1 pont) Installáld az EMBOSS-t a home könyvtáradban. (ftp://

emboss.open-bio.org/pub/EMBOSS/old/6.5.0/EMBOSS-6.5.7.tar.gz,
vagy lokálisan ~genome alól)

I c. (5 pont) Keresd ki a saját genomunkban a transzláció alapvető gén-
jeit: rRNS (LSU. SSU, 5S), tRNS-ek, aminoacil-tRNS-szintetázok:
melyik DNS szekvencián hol vannak pontosan. Figyeld meg melyik
aaRS épül fel több peptid-láncból és mely gének szerepelnek többször is
a genomban.

Ehhez készíts saját másolatot az AT-6/Chry5 GenBank fájlról. Hasz-
nálhatod az EMBOSS seqretsplit programját13, hogy scaffoldonként 13 Ezek az opciók kellhetnek: -seq,

-feature, -outseq, -osf, -osextkülön fájlba rendezze. A fájlokban keress rá a tRNA, rRNA és ’tRNA
synthetase’ szavakra, grep -C.

I d. (2 pont) Hasonlítsd össze a tRNS repertoárt a letöltött és saját genom
között: kópia számok, antikodonok.

II e. (+2 bónusz pont) Vizsgáld meg a kodon frekvenciákat a protein-
kódoló génekben (cusp program az EMBOSS csomagban), és hasonlítsd
össze a tRNS-ekkel. A hipotézis az, hogy kodon gyakoriság és tRNS
kópiaszám korrelál14: látod ennek a jelét? 14 Michael Bulmer. Coevolution of codon

usage and transfer RNA abundance. Nature,
325:728–730, 1987; and Paul G. Higgs
and Wenqi Ran. Coevolution of codon
usage and tRNA genes leads to alternative
stable states of biased codon usage. Molecular
Biology and Evolution, 25:2279–2291, 2008

Beadandó: páronként/csoportonként egy (1) dokumentum az előadáshoz
kapcsolódó jegyzeteiddel (1 oldal, 1 pont), és az a–d/e pontokban elvégzett
munkáról. Ezt a dokumentumot (Word doc, PDF, vagy text) e-mail csatol-
mányban kell elküldeni az én címemre (csurosm@gmail.com), legkésőbb
2016. február 22-én 14:59-ig (CET időzóna szerint). Az a. pontban külön-
böző genomot töltsél le a pároddal, a d-e pontokban tehát 3 genomról kell
beszámolni.

� Az a. pontban jelentsd az organizmus teljes nevét, azután pedig egy táb-
lázatban mindegyik replikonra: név, azonosító, hossz, lineáris/körkörös.
Azt is írd le, hogy milyen utasítás(oka)t használtál a parancssorban a flat
file nézegetésére.

� Bioinformatikai alkalmazások használatánál fontos, hogy feljegyezd,
hogy honnan töltötted le a szoftvert, milyen verziószámú szoftvert hasz-
nálsz, és hogy milyen opciókkal futtatod a programot.

� A c. pont eredményeit rendezd csinosan táblázatba: minden génre
kell a neve, valamint a genombeli helye(i) (contig név, kezdő és vég
koordináták, orientáció [forward/reverse]).

� A gyakorlatok elvégzéséhez támaszkodhatsz internetes vagy egyéb
forrásokra, de ha használod az információkat, akkor hivatkozzál15 is a 15 Pl. Society for Biomedical Diabetes

Research. Genetic Code and Amino Acid
Translation. http://www.soc-bdr.org/rds/
authors/unit_tables_conversions_and_
genetic_dictionaries/genetic_code_tables/
Letöltés: 2016. február 17. [ez egy elég
részletes leírás a genetikai kódról, kodon
táblázatokkal]

forrásra.

ftp://emboss.open-bio.org/pub/EMBOSS/old/6.5.0/EMBOSS-6.5.7.tar.gz
ftp://emboss.open-bio.org/pub/EMBOSS/old/6.5.0/EMBOSS-6.5.7.tar.gz
http://www.soc-bdr.org/rds/authors/unit_tables_conversions_and_genetic_dictionaries/genetic_code_tables/
http://www.soc-bdr.org/rds/authors/unit_tables_conversions_and_genetic_dictionaries/genetic_code_tables/
http://www.soc-bdr.org/rds/authors/unit_tables_conversions_and_genetic_dictionaries/genetic_code_tables/

