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5. Homológ szekvenciák

AZ EVOLÚCIÓ két alapfeltétele az öröklődés és az új változatok megje-
lenése az örökítőanyagban1. Egy ilyen változás, vagy mutáció új allélt hoz 1 Charles Darwin: „modification with

descent”létre a populáción belül. Az új allél elterjedését a populációban a genetikai
sodródás és a szelekció határozza meg (ld. 1. ábra).
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diverzitása 1. ábra. Egy véges populáción

belül az allél gyakorisága változik
a generációkkal, amíg el nem ér-
kezik a végleges, 100%-os vagy
0%-os előforduláshoz. Ezt a vé-
letlen folyamatot hívják genetikai
sodródásnak.

Egy allél fixálódásának folyamatát tehát két tényező határozza meg: (a) mi
az allél hatása (túlélésre, utódlásra), és (b) mekkora méretű a populáció2. 2 Erre vannak nagyon szép matematikai mo-

dellek, pl. a Moran folyamat: (Wikipedia:en).

Homológia

Az evolúciós folyamatokat tehát egy közös őstől eredő struktúrák, szekven-
ciák összehasonlításával tudjuk tanulmányozni a leszármazott élőlényekben.
Az evolúciós genomika alapproblémája a homológ (azaz közös eredetű)
gének összehasonlítása3. Két gén ortológ akkor, ha a közös ős ugyanazon 3 Eugene V. Koonin. Orthologs, paralogs,

and evolutionary genomics. Annual Review
of Genetics, 39:309–338, 2005. DOI :
10.1146/annurev.genet.39.073003.114725

génjéből származtak le. Paralógokról akkor beszélünk, ha a két gén egy ősi
törzsbeli duplikációban keletkezett, és utána együtt öröklődtek4. Végezetül,

4 Szokás még megkülönböztetni az in-
paralog és out-paralog fogalmát aszerint,
hogy a duplikáció valamilyen közös őshöz
viszonyítva később vagy hamarabb történt.

a xenológok olyan homológ gének, amik laterális transzferrel kerültek a
genomba.
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2. ábra. Homológ géncsalád evolú-
ciója a fajok törzsfáján belül.

Ortológia meghatározása

Homológ géncsaládokat szekvencia-hasonlóságok alapján lehet kiválasz-
tani több genomon keresztül. Az alaplépés egy genom összes génjének
összehasonlítása egy másik genom összes génjével. Ez elvégezhető például

http://en.wikipedia.org/wiki/Moran_process
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.genet.39.073003.114725
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.genet.39.073003.114725
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a BLASTP programmal (de nem az NCBI Web interfészén keresztül!). Az
összehasonlítás eredménye, hogy minden génhez megtaláljuk a hozzá legjob-
ban hasonlító gént a másik genomban: ez a Legjobb Találat (best hit) adja a
BeT-et. Ugyanezt megcsináljuk a két genom szerepét felcserélve: két gén
ortológiáját feltételezhetjük, ha azok szimmetrikusan egymás BeT-jei.
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Figure 5
Orthology and genome-specific best hits. (A) An evolutionary scheme illustrating the connection
between orthology and symmetrical best hits (SymBets). X and Y represent two paralogous genes. The
branch lengths in the tree are taken to reflect evolutionary distances between the compared genes, and
the formulas for the distances between orthologs and paralogs are given. A molecular clock is assumed
for the evolution of orthologs but not paralogs. A and B are two species; D indicates a duplication event
and S indicates a speciation event; ASx and BSy are the amounts of divergence accumulated, respectively,
by the genes XA and YB after speciation; SDx and SDy are the amounts of divergence accumulated by
the paralogous genes x and y after duplication but prior to the speciation. (B) An evolutionary scheme
illustrating violation of the SymBet relationship caused by a lineage-specific duplication. Arrows
designate best hits; circles of similar shades represent inparalogs. X, Y, and Z designate three cases of
(co)orthologous relationships: one-to-one (X), one-to-many (Y) and many-to-many (Z).
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3. ábra. Lehetőségek BeT reláci-
ókra: X-nél egy-az-egy, de Y-nál
és Z-nél duplikációk miatt nincs
egyértelmű ortológia. (Koonin 2005)

A COG adatbázist több genom génkészletének összehasonlításával építet-
ték, a BeT-ek definiálta hálózatban (pontok=gének, élek=BLAST találatok)
talált összefüggő alhálók (clusters) alapján5.

5 Roman L. Tatusov, Eugene V. Ko-
onin, and David J. Lipman. A genomic
perspective on protein families. Science,
278:631–637, 1997. DOI : 10.1126/sci-
ence.278.5338.631

Helyi BLAST parancssorból

A BLAST programcsomagot le lehet tölteni és installálni, helybeni haszná-
latra. Az ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/ könyv-
tárban megtalálhatók az installáló csomagok akár forráskóddal is: nekünk a
Linuxos, már lefordított (executable) verzió a legkényelmesebb. A csomag-
ban megtaláljuk a blast adatbázist építő programot (makeblastdb) és az
illesztőket (blastp, blastn, stb.).

Többszörös illesztés

Több homológ szekvencia illsztése a páros illesztést általánosítja: minden
oszlopban a szekvenciák egymással homológ karakterei (aminosavak) állnak,
lyukakkal ott, ahol nincs homológ az adott szekvenciában. A többszö-
rös illesztés hasznos a funkció és az evolúciós folyamatok megértésében:
a funkcióban fontos részeken a mutációkra ható negatív szelekció miatt a
fehérjeszekvenciák jobban megörződnek.

Többszörös illesztés pontozása. Ahhoz, hogy adott szekvenciákra kiszámol-
juk az optimális illesztést, definiálnunk kell, hogy egy-egy oszlopot hogyan
pontozunk. A sum-of-pairs pontozási módszer egyszerűen összegzi a
párok közötti pontozásokat (amit a páros illesztésben megszokott módon
számolunk). Egy másik (jobb) lehetőség, hogy a szekvenciák illesztését egy,
a közöttük fennálló relációkat jellemző törzsfa szerint pontozzuk. Ez azt
jelenti, hogy közös ősök szekvenciáját is ki kell számolni, és a fa élein pon-
tozzuk az illesztést szülők és gyerekek között (4. ábra). A fa alapú illesztés
legegyszerűbb esete az, amikor csak egyetlen közös őst, a konszenzus szek-
venciát számoljuk ki, azaz egy csillag (biciklistáknak küllős) fát használunk.
(5 ábra). Ekkor az ismert szekvenciák konszenzushoz való páros illesztései-
nek az összegét akarjuk maximalizálni.
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4. ábra. Törzsfa 8 ortológ illeszté-
sére. Az ősi (1..6) szekvenciákat is
megbecsüljük és illesztjük.
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5. ábra. 8 ortológ illesztése kon-
szenzus szekvenciával. Csak a kon-
szenzus (C) szekvencia illesztését
kell kiszámolni.

http://dx.doi.org/10.1126/science.278.5338.631
http://dx.doi.org/10.1126/science.278.5338.631
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/
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Muscle

A többszörös illesztés problémája (adott szekvenciákhoz találjuk ki a legna-
gyobb pontszámú illesztést) elméletileg nagyon nehéz6 számítógépes feladat, 6 NP-nehéz

mindhárom megfogalmazásában. Ennek ellenére számtalan, a gyakorlatban
nagyon jól működő többszörös illesztő-program létezik. Én a Muscle7 prog- 7 Robert C. Edgar. MUSCLE: multiple

sequence alignment with high accuracy
and high throughput. Nucleic Acids Re-
search, 32(5):1792–1797, 2004. DOI :
10.1093/nar/gkh340

ramot ajánlom: gyors és pontos. Letölthető a http://www.drive5.com/muscle/

címről (akár forráskódban, akár lefordîtva különböző oprendszereken). A
muscle program Fasta formátumban olvassa a szekvenciákat (akármilyen
sorrendben lehetnek a fájlban), kiszámol egy megfelelő törzsfát (guide tree) és
aszerint elvégzi az illesztést okos heurisztikák alkalmazásával; az eredményt
szintén Fasta formátumban írja ki.

% muscle -in szekvenciak.fasta -out illesztes.fasta

Szekvencia logó

Többszörös illesztésekben megfigyelhető, hogy az egyes oszlopokban
nem mindenhol ugyanannyira változatosak a szimbólumok (aminosav
vagy nukleotid). Egy fehérje illesztésben jelölje pi valamely oszlopban
az i = A, C, D, . . . , W aminosavak relatív gyakoriságát (∑i pi = 1). Az
oszlop konzervációját szokás mérni az információtartalommal8: I = 8 log2 miatt bitekben.

log2 20 − ∑i pi log2 pi. Ha csak egy aminosavat figyelünk meg az adott
oszlopban (pi = 1 valamelyik i-re), akkor I felveszi a maximális értékét:
Imax = log2 20 = 4.32 · · · . Maximális entrópiájú oszlopban pi = 1/20
minden i-re, és I = 0. A többszörös illesztés oszlopainak változatossagát jól
szemlélteti egy szekvencia logó. A logó egy oszlopot úgy ábrázol, hogy az
ott szereplő szimbólumokat egymás felé írja, skálázott méretben. Az oszlop
magassága az információtartalommal, az egyes betűk mérete pedig a relatív
gyakoriságukkal arányos. Ilyesfajta vizualizáció a leghasznosabb az illesztés-
ben található funkcionális elemek (pl. kötődési helyek) illusztrációjára. A
leggyakrabban használt logó a Weblogo, ami elérhető Webes interfésszel a
http://weblogo.berkeley.edu/ címen.

6. ábra. Szekvencia logó példa
(Weblogo). Az X tengely mutatja
a fehérje illesztés oszlopait (N-
terminustól a C-terminus felé).
A szimbólumokat gyakoriságuk
szerint növekvő sorrendben látjuk
fentről lefelé, így a konszenzus
szekvencia kiolvasható a legfelső
betűkből.

http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh340
http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh340
http://www.drive5.com/muscle/
http://weblogo.berkeley.edu/


HOMOLÓG SZEKVENCIÁK 4

Feladatok

Eheti gyakorlat: BLAST helyi telepítése, ortológok és paralógok keresése saját szekvencia-adatbázisban,
többszörös illesztések.

Az a.–d. feladatokat egyénileg csináld (társaiddal szabadon konzultálva), az e. feladatban dolgozzatok ugyanazzal a
géncsaláddal, de más genomokat töltsetek le, az f.–i. feladatokat közösen végezzétek el.

Beadandó: az most nincs, de küldjetek egy rövidke e-mailt arról, hogy meddig jutottatok a feladatokban.

I a. Hozd létre a saját futtatható programkönyvtáradat ~/bin néven (a bigyo szerveren). Töltsd le a ~/Downloads
könyvtáradba (ha nincs, hozd létre) a BLAST+ programcsomagot, és bontsd ki. Másold át a következő végrehajt-
ható programokat a ~/bin könyvtáradba: blastp, makeblastdb, blastdbcmd. (Másolás helyett használhatsz
szimbólikus linkeket ln -s. A ~genome/bin könyvtárban is megtalálod ezeket a programokat, ha gond van a
letöltéssel.) Ellenőrizd, hogy tényleg futtatható-e: ~/bin/blastp -help.

I b. Másold át a mi genomunk annotált fehérjéit tartalmazó Fasta fájlt (Chry5.faa vagy AT6.faa) a saját könyvtá-
radba. Építs hozzá egy blast adatbázist.
% ~/bin/makeblastdb -in Chry5.faa -dbtype prot -parse_seqids -out Chry5aa

Nézd meg milyen fájlokat hozott létre! (ls -l).

I c. Azokra a génekre, amelyekkel eddig is dolgoztál, nézd meg, hogy milyen fehérje szekvenciát tartalmaz az
adatbázis.
% ~/bin/blastdbcmd -db Chry5aa -entry ’358.71.peg.1769’ -out peg-1769.faa

Ellenőrizd, és javítsd ha kell, a gén wiki oldalán a fehérjeszekvenciát.

I d. Keresd ki, hogy milyen paralógokat találsz a genomban az annotált génjedihez.
% ~/bin/blastp -db Chry5aa -query peg-1769.faa -evalue 1e-4

Ha találtál lehetséges paralógokat, akkor gyűjtsd ki a szekvencíájukat egy közös Fasta fájlba. Próbáld ki a Blast
különféle output formátumait (-outfmt 1, -outfmt 2, . . . ) is. (A paralógok kiválasztásánál gondolj bele, hogy
közös fehérjedomének miatt is lehet egy csomó blast találat, úgyhogy azt is vizsgáld, hogy a query mekkora részére
illeszkedik a találat.)

I e. Válassz egy genomot az álábbiak közül, amiben ortológokat fogsz keresni a génjeidhez.

? Agrobacterium radiobacter K84

? Agrobacterium tumefaciens Ach5

? Agrobacterium vitis S4

? Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1689

? Sinorhizobium meliloti 1021

? Methylobacterium radiotolerans JCM 2831

? Brucella suis bv. 4 str. 40

Az NCBI Genome-oknál keresd ki a hozzájuk tartozó Assembly-ket, és töltsd le az annotált fehérjéikhez tartozó
Fasta fájlt az FTP könyvtárból (_protein.faa.gz végű). Készíts hozzá blast adatbázist (makeblastdb), és ke-
resd ki, hogy vannak-e szimmetrikus BeTek a génjedihez. (Először blastp a letöltött fehérjék adatbázisában, a
találatokat kigyűjteni egy Fasta fájlba, és aztán azt query-ként futtatni a mi fehérjéink adatbázisában keresve.)

I f. Töltsd le a Muscle programot, bontsd ki és másold be a parancsot muscle néven a ~/bin könyvtáradba. Ellen-
őrizd, hogy működik-e (muscle -h).

I g. Illeszd a d. és e. pontokban megtalált homológokat (a kiindulási gént is beleértve) a Muscle programmal.

I h. Rajzold ki az illesztés logóját a Weblogo segítségével.

I i. Dokumentáld a megfelelő wiki oldalakon, hogy milyen paralógokat (linkkel a wiki oldalukra) és ortológokat
(organizmus, azonosító, név) találtál. Töltsd fel a szekvencia logó képet a gén wiki oldalára.


