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4. Szekvencia illesztés

M IKOR mondhatjuk hogy két szekvencia hasonló? A kérdés alapvető fon-
tosságú: tegyük fel, hogy van egy x DNS szekvenciánk a genomban, ami
úgy néz ki, mintha gén lenne (azaz egy ORF). Ha találok egy hasonló y
génszekvenciát egy másik genomban (pláne ha sok hasonlót további geno-
mokban!), akkor bármilyen további kísérlet nélkül állíthatom, hogy tényleg
egy génről van szó — a génannotációk nagy része ilyesfajta evidenciára tá-
maszkodik. A kulcskérdés az, hogy mit jelent a hasonlóság: kell erre defini-
álni egy modellt. Ha nincs hasonlóság, akkor y csak egy véletlen szekvencia:
minden pozícióban 1
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4 valószínűséggel találjuk bármelyik nukleotidot1. Ha 1 Vagyis 25%-os „hasonlóságot” látunk

véletlen DNS-ek között is.van hasonlóság, mondjuk 75%-os, akkor minden egyes pozícióban vagy az
x-szel egyező nukleotidot látunk p = 75%-os valószínűséggel, vagy pedig
valamilyen különbözőt (1− p) valószínűséggel (vagyis a másik három mind-
egyikét (1− p)/3 = 1

12 valószínűséggel). Például legyen x = AACCATAG és
y = AAggAaAG. A hasonlósági modellem szerint
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míg a véletlen modell szerint
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És most elmondhatom, hogy mivel L1/L0 = 9 > 1, a két szekvencia
hasonlít egymásra2. 2 Ha p = 95% lenne a hasonlósági

modellem, akkor viszont úgy találnám,
hogy L1 < L0, azaz y inkább egy véletlen
szekvencia, mint egy hasonló.Match-mismatch

Egy modell szerinti valószinűséget likelihood-nak hívjuk. A likelihoodok
aránya helyett kényelmesebb logaritmusokkal számolni. A fenti példával:
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Ezek szerint két szekvencia hasonlóságát úgy pontozom, hogy nukleotid-
egyezés (match) esetén hozzáadok ln 3 ≈ 1.089-et a pontszámhoz, kü-
lönbözés (mismatch) esetén pedig levonok ugyanannyit. Ha a végeredmény
pozitív, akkor ln L1/L0 > 0, vagyis L1 > L0 és a két szekvencia hasonlít.
Ugyanezzel a gondolatmenettel bármilyen más hasonlósági modellhez talá-
lok pontozást: p = 85% esetén a match értéke ln 0.85

0.25 = 1.223 · · · és a
mismatché ln 0.05

0.25 = −1.609 · · · .

Skálázás. Az is látszik, hogy a match-mismatch pontszámokat skálázhatom,
azaz megszorozhatom/leoszthatom ugyanazzal a számmal. Itt a p = 75%-
hoz tartozó ±1.089 helyett használhatok ±1-et is. Egész számokkal kényel-
mesebb a számolás: a p = 85% hasonlósági modellt jól közelíti a +3/− 4
pontozás.



SZEKVENCIA ILLESZTÉS 2

Szekvencia homológia

Két szekvencia3 homológ akkor, ha egy közös őstöl (ősi szekvenciától) 3 vagy általánosabb értelemben véve bármi-
lyen evolúciós karakter: egy karakternek van
állapota ami változik az öröklődés során

származnak. Két homológ DNS szekvencia illesztésénél azt ábrázoljuk,
hogy mely nukleotidok homológok. Az x1..n és y1..m szekvenciák illesztése
párbaállitott nukleotidok (="oszlopok") sorozata. A megengedett párosítások
a következők:
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Az illesztésben az a megkötés, hogy a párok monoton követik az x és y
indexeit, azaz a sorozat kiadja az x1..n és y1..m szekvenciákat maradéktalanul,
ha az indel lyukakat figyelmen kívül hagyjuk.
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1. ábra. Egy x szekvenciát vala-
milyen referenciához illesztünk.
A referenciától való eltéréseknek
lehet technikai vagy biológiai oka.

Megkülönböztetünk lokális és globális illesztést, aszerint, hogy az illesz-
tés szélén levő lyukak számítanak-e. Lokális illesztésnél csak a szekvenciák
„legjobban hasonlító” részét illesztjük, teljes avagy globális illesztésnél teljes
homológ szekvenciákat hasonlítunk össze. Az illesztés módszerét az y re-
ferencia és a tanulmányozott x szekvencia közötti hasonlósághoz igazítjuk:
biológiai és technikai különbségeket kell figyelembe venni és modellezni.

Homológ modellek. A pontozásos technika kiterjeszthető általános homo-
lógia modellekre, ahol xi → yj szubsztitúciók gyakorisága függ4 xi-től, és

4 Például A ↔ G és C ↔ T változások
gyakoribbak, mint purin ↔ pirimidin
mutációk.

a null modell szerint is tetszőleges a szekvencia összetétele. Az alábbi pon-
tozó mátrixot5 homológ ember-egér DNS-ek közötti eltérések gyakorisága

5 F. Chiaromonte, V. B. Yap, and W. Mil-
ler. Scoring pairwise alignments. Pacific
Symposium on Biocomputing, 7:115–126,
2002. http://psb.stanford.edu/psb-online/
proceedings/psb02/chiaromonte.pdf

alapján számolták, 47.5% G+ C tartalomra:

A C G T

A 91 −114 −31 −123
C −114 100 −125 −31
G −31 −125 100 −114
T −123 −31 −114 91

Aminosav hasonlóság pontozása. Nemcsak DNS, hanem fehérjék hason-
lósága is hasonlóan pontozható. Pontozási mátrixokat homológ proteinek
alapján kiszámoltak különböző hasonlósági kritériumokra. A BLOSUMp,
mátrixokat p%-os aminosav-egyezésre használják (p = 45, 62, 80 a leggya-
koribb). A PAMn mátrixok (durván) n aminosav-mutációt jelentenek 100
poziciónként (szokásos n = 30, 70, 250).

Modell = pontozás. Minden hasonlósági modellhez tartozik egy egyértelmű
pontozás (a skálázástól eltekintve), de be lehet bizonyítani, hogy ez fordítva
is igaz. Vagyis bármilyen „hasraütésesen” választott pontozással jön egy
implicit hasonlósági modell!

http://psb.stanford.edu/psb-online/proceedings/psb02/chiaromonte.pdf
http://psb.stanford.edu/psb-online/proceedings/psb02/chiaromonte.pdf
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Indelek pontozása. A szubsztitúciók pontozása mellett büntetjük az inde-
leket (lyukakat) általában a hossz szerint lineárisan: ` hosszú beszúrást vagy
törlést a + b× (`− 1) értékkel, ahol a a gap open, és b a gap extend paramé-
ter.

Pontos algoritmusok.

Needleman-Wunsch. A Needleman-Wunsch probléma két szekvencia
globális illesztése. A futási idő kvadratikus (azaz n és m hosszú szekvenciák
optimális illesztésének ideje az nm szorzattal nő).

Smith-Waterman. A Smith-Waterman algoritmus két szekvencia lokális
illesztése. Ennek a futási ideje is kvadratikus.

BLAST használata

A BLAST program egy heurisztikus lokális illesztési módszer homológiák
keresésére. Elég gyors ahhoz, hogy hosszú szekvenciákat vagy adatbázisokat
össze lehessen hasonlítani a segítségével. A leggyakrabban használt homoló-
gia keresési módszer.

? blastn nukleotid-nukleotid illesztés

? blastp protein-protein illesztés

? blastx kódoló nukleotid szekvencia keresése protein adatbázisban (6-
keretes leolvasással)

? tblastn protein keresése nukleotid adatbázisban (6-keretes leolvasással)

? tblastx kódoló nukleotid szekvencia keresése nukleotid adatbázisban
(6-keretes leolvasással)

A BLAST programokat elérhetjük Webes interfészen át az NCBI hon-
lapjáról a http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi címen. Kiválasztható opciók:
adatbázis (nr=minden), milyen taxonómiai csoportban keresünk, algoritmus
paraméterek (pontozás),. . .

A futás közben automatikusan ellenőrzi a CDD-t (Conserved Domain
Database) is, így különféle fehérjedoméneket is detektál.

Mit nézünk az eredményben?

? Score: illesztés pontszáma

? Query cover: keresett szekvencia hány %-át fedi le az illesztés

? Ident: illeszkedés hány %-ban tartalmaz azonos nukleotidot/aminosavat

� E-value: szignifikancia — hány ilyen vagy nagyobb pontszámú illesz-
kedés van várható értékben véletlenül? Ez nagyon fontos érték: ≥ 1 azt
jelenti, hogy teljesen véletlen ugyanilyen hosszú szekvenciák között is
találnánk legalább egy ilyen pontszámú lokális illesztést. Gyakorlatban
legfeljebb 10−3, de inkább 10−5 fogadható el homológia bizonyítéka-
ként.

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Feladatok (9 pont)

Eheti gyakorlat: NCBI BLAST interfész használata.

I a. (7 pont) A múlt órai gyakorlaton kiválasztott géneket vizsgáld meg
BLASTP keresésekkel. Minden egyes génre a következőt végezd el:

? Másold be a gén fehérjeszekvenciáját a blastp megfelelő ablakába és
indítsd el a keresést.

? A megjelenő illesztések közül válaszd ki a legjobbat, és szerkeszd be a
hozzátartozó illesztésről az információkat a Wiki oldalra: melyik or-
ganizmus6 milyen azonosítójú és nevű génje, illesztés hossza, score és 6 klikkelj a szekvencia azonosítóra, hogy

eljuss a hozzátartozó Genbank rekordhozE-value, valamint maga az illesztés7. Írd azt is le, hogy tényleg homo-
7 A lap tetején a Download alatt letölt-
heted szövegfájlba az oldalt. Vedd körbe
<pre>...</pre> markup jelzéssel az il-
lesztés szövegét, hogy megmaradjon a
tördelés.

lógokat találhattál-e (E-value, mekkora része hasonlít a géneknek).

? Klikkelj a CDD grafikára és keresd ki, hogy van-e COG8 csoport

8 A COG (=Clusters of Orthologous Groups)
egy homológia adatbázis, amit a gén
funkciójának megállapítására remekül lehet
használni.

amihez tartozik. Ha igen, akkor arról is írjál a Wiki oldalon (COG

illesztés): miyen azonosítójú, milyen nevű COG, melyik részére
illeszkedik a szekvenciának (Interval) és E-value. Ha több COG is
illeszkedik, akkor a legjobb kettőt említsd meg. Ha egy COG sem
illeszkedik, akkor azt írd meg.

I b. (2 pont) Válaszd ki a legrövidebb gént, amivel dolgozol, és jelölj ki
a genom böngészőben egy, a gént magába foglaló régiót egy kis ráha-
gyással előtte és utána. A Reference sequence sávban válaszd ki, hogy
Save track data + View: a felugró ablakban megjelenik a régió szekven-
ciája FASTA formátumban. Jegyezd meg a koordinátákat és futtass le egy
blastx keresést. Vizsgáld meg, hogy a megtalált homológia szerint hol van
a gén (megjegyzett koordináták + eltérés a queryben) és hasonlítsd össze a
RAST annotáció szerinti határokkal. Ha esetleg nincs találat (megtörtén-
het mondjuk „hypothetical gene” esetén), akkor válassz másikat.)

Beadandó: páronként/csoportonként egy (1) dokumentum az előadás-
hoz kapcsolódó jegyzeteiddel (1 oldal, 1 pont), az a. pontban szerkesztett
lapok listájával, valamint a b. pontban elvégzett munka dokumentálásával
(kiválasztott régió koordinátái, a beleeső gén koordinátái, a legjobb blastx
illesztés statisztikái és a koordináták összehasonlítása). Ezt a dokumentumot
(Word doc, PDF, vagy text) e-mail csatolmányban kell elküldeni az én cí-
memre (csurosm@gmail.com), legkésőbb 2016. március 7-én 14:59-ig
(CET időzóna szerint). Az email tárgyának írd azt, hogy „Beadandó 3”.


