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3. Gén predikció

BAKTERIÁLIS genomok legnagyobb részét (kódoló és RNS) gének adják.
A gének felépítése és szabályozása is jóval egyszerűbb mint az eukariótáknál,
ezért könnyebben is tanulmányozható automatizált számítógépes módsze-
rekkel. A genomban levő kódoló géneket két alapvető technikával lehet
megtalálni:

8 a kódoló szekvencia jellegzetességei, vagy

G más génekhez való hasonlóság alapján.

Mivel egy bázispár hatféleképpen1 szerepelhet egy kodonban, a DNS 6 1 1., 2. vagy 3. nukleotidként, a két szál
bármelyikénleolvasási keret (reading frame) szerint kódolhat gént. A génpredikció alap-

eleme az ORF (Open Reading Frame): olyan 3n nukleotidból álló leolvasási
keret, ami (1) Start kodonnal kezdődik, (2) Stop kodonnal végződik, és (3)
nem tartalmaz belül másik Stop kodont. Nyilván minden kódoló gén egy
ORF, de nem minden ORF felel meg kódoló génnek. (Kódoló szekvenciák
általában nem fedik át egymást, habár prokarióta genomokban néha elő-
fordul, hogy az egyik gén „belelóg” egy picit a másik génbe.) Egy de novo
génpredikciós program tipikusan úgy működik, hogy kiszámolja a DNS
szekvencia valószínűségét a kódoló modell szerint (L1) és a nem-kódoló
modell szerint (L0), és a L1/L0 hányadosuk szerint dönt. Ezt tovább le-
het finomítani az univerzális riboszomális kötődési helyek2 modellezésével, 2 Shine-Dalgarno szekvencia: puringazdag,

AGGAGG konszenzus, 8 ± 2 nukleotiddal a
Start előtt. Segíti a 16S rRNS pozícionálá-
sát.

illetve a génfügő promoter és egyéb regulációs kötődési helyek modellezésé-
vel.
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Prokaríóta genomokban a gének operonokba szerveződve találhatók.
Egy operon tartalmazhat több gént, és regulációs kötődési helyeket. Az
operonba tartozó gének egy policisztronikus hírvivő RNS-re íródnak át, és
így együtt szabályozhatók a sejtfolyamatokban.

Böngészők és annotációk

Egy genomhoz kapcsolódó különféle annotációkat böngészőkön keresz-
tül a legkényelmesebb vizsgálni. Azon túl, hogy az információt emberileg
emészthető formában jelentetik meg, a böngészőknek fontos szerepe van
az annotációk standardizálásában és közös tárolásában, ami további, bonyo-
lultabb számítógépes elemzéseket tesz lehetővé. A böngésző szoftver lehet
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külön applikáció, de tipikusan inkább egy szokványos webböngészőn belül
futó program, ami egy szerveren tárolt genom-adatbázishoz ad hozzáférést.
Néhány említésre méltó böngésző3: 3 Van belőlük elég sok: (Wikipedia:en)

? UCSC Genome Browser, http://genome.ucsc.edu/: az eredeti Humán
Genom Projekt4 tárhelye. Ez a legtöbbet használt browser, gazdag an- 4 A University of California Santa Cruz-on

2000-ben egy PhD diák, Jim Kent írta
meg az assembler programot, amivel végre
sikerült összerakni az emberi genomot. Ő
írta a UCSC Genome Browser-t is.

notációkkkal emberre és több mint száz más gerincesre, saját annotációk
könnyen feltölthetők.

? Ensembl, http://www.ensembl.org/: az EMBL Európai Bioinformatikai
Intézet és a Sanger Intézet közös eukarióta annotációs adatbázisa, integrált
browserrel.

? JGI, http://genome.jgi.doe.gov: az USA Joint Genome Institute genom
projekt oldala, integrált browserrel. Sokszor itt érhetőek el leghamarabb
új eukarióta genomok.

? JBrowse, http://jbrowse.org: Javascript-alapú böngésző, „könnyű” helyi
installáció saját adatbázisra — ezt fogjuk használni.

Wiki

A Wikipédia motorja a mediawiki szoftvercsomag. Ezt használjuk a kurzu-
son, hogy a genomhoz és a génekhez kapcsolódó információkat feljegyez-
zük. Alapvető tudnivalók:

? Mindent segítséget megtalálsz a Wikipédián (https://hu.wikipedia.org/wiki/

Wikipédia:Seg%C3%ADtség) vagy a wiki szerkesztőn belül. A lapokat
viszonylag egyszerű forráskódban lehet szerkeszteni.

? A cikkeket bárki szerkesztheti, de regisztrálni kell.

Feladatok (9 pont)

Eheti gyakorlat: genomböngésző használata, gének a genomban, szekvenciák, operonok.

I a. (8 pont) Válassz ki egy genom régiót az órán felkínáltak közül, és minden odaeső génről gyűjtsd ki az alapvető
információkat egy-egy Wiki cikkbe. A lap címe a gén azonosítója legyen: pl. fig|358.71.peg.1845 génhez a
358.71.peg.1845 cikk tartozik. A következőket írd le a cikkben:

? Gén neve (angolul)

? Pozíciója: kontig név, kódoló szekvencia eleje-vége, szál orientáció; link a genomböngészőbe

? Szomszédos gének (belső linkkel)

? Nukleotid szekvencia, hossz

? Fehérje szekvencia, hossz (használhatod az EMBOSS transeq programját vagy bármilyen online fordítót)

? Bármi más érdekes. Pl. látod, hol lehet a riboszóma kötődési helye, vagy rosszul annotált start kodon — ha
kezdődhet szerinted máshol, néhány pozícióval odébb, említsd meg (figyelj a leolvasási keretre!)

I b. (1 pont) Látsz-e jeleket arra, hogy a régióban levő gének egy operonba tartoznak illetve kapcsolódó funkciókat
látnak el?

Beadandó: páronként/csoportonként egy (1) dokumentum az előadáshoz kapcsolódó jegyzeteiddel (1 oldal, 1
pont), az a. pontban létrehozott lapok listájával, valamint a b. pontban adott (néhány mondatos) válasszal. Ezt a do-
kumentumot (Word doc, PDF, vagy text) e-mail csatolmányban kell elküldeni az én címemre (csurosm@gmail.com),
legkésőbb 2016. február 29-én 14:59-ig (CET időzóna szerint).
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