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6. Domének és profilok

EGY FEHÉRJE általában egy vagy több domént, azaz funkcionális régiót
tartalmaz. A fehérjék mai diverzitásának megértéséhez előbb meg kell tud-
nunk állapítani, hogy egyáltalán milyen homológ doméncsaládok léteznek,
és milyen kombinációkban fordulnak elő a különböző genomokban. Egy-
egy domén tipikusan több homológ géncsaládban is megtalálható, sőt még
egy szekvencián belül is többször előfordulhat. Az előfordulás helyén az azt
tartalmazó fehérjének kötött a szekvenciája, amit a gyakorlatban egy formális
matematikai modellel, a domén profiljával jellemzünk. A profil tartalmazza
a doménelőfordulások aminosav-szekvenciájának többszörös illesztését, és
egy azt leíró rejtett Markov modellt (HMM1), amivel megkereshetjük a 1 Hidden Markov Model

domén előfordulásait.

Domének és családok: Pfam

Több nagy publikus domén-profil adatbázis érhető el a Weben. Ezek kö-
zül megemlítjük a PROSITE (http://prosite.expasy.org), a SMART (http:

//smart.embl-heidelberg.de), és a Pfam szervereket (http://pfam.xfam.org),
illetve a már megismert CDD adatbázist, amiben a webes BLAST automa-
tikusan keres. Egy ilyen adatbázis a következő vázlatos lépésekben készül
el2: 2 Robert D. Finn et al. The Pfam protein

families database: towards a more sustain-
able future. Nucleic Acids Research, 44:D279–
D285, 2016. DOI : 10.1093/nar/gkv1344

Dom1. homológ doméncsalád néhány tagjának többszörös illesztését (a
profil magját — seed alignment) egy profil HMM-mel ábrázoljuk;

Dom2. a profil HMM segítségével megkeressük a domén összes előfordu-
lását és azok illesztését (full alignment);

Dom3. (0- vagy többször) finomítjuk a profil HMM-et a full alignment
alapján, és újraszámoljuk a domén előfordulásokat.

Profil HMM

A családbeli szekvenciák illesztése megmutatja, hogy mi közös a felépítésük-
ben. Ezt szeretnénk formálisan jellemezni.

A profil HMM egy olyan (absztrakt) automata, ami különböző állapo-

taiban különböző eloszlások szerint írja ki („bocsátja ki”) a szekvencia
karaktereit (aminosavakat, nukleotidokat, kodonokat, stb.). Az automata egy
futása úgy néz ki, hogy az előre definiált állapotai között lépked: minden
lépésében kiválaszt egy következő állapotot, odalép, és kibocsát egy vélet-
len karaktert, vagy semmit se ír. Minden állapothoz tartozik egy kibocsátási
eloszlás a karakterek felett, és egy állapot-átmenet eloszlás, ami a következő
állapotokba lépés valószínűségeit adja.

M1 M2 M3 M4 EB

A: 0.1
C: 0.15
G: 0.05
T: 0.7

A: 0.8
C: 0.05
G: 0.05
T: 0.1

A: 0.1
C: 0.1
G: 0.05
T: 0.75

A: 0.05
C: 0.9
G: 0.02
T: 0.03

1. ábra. Egyszerű automata 4 ki-
bocsátó állapottal (M1–M4) DNS
motívumra. Az automata B-ből in-
dulva 5 lépésben eljut E-be állapotba
és közben kiír 4 nukleotidot. (A B és
E állapotokban nem ír semmit.) Itt az
átmenetek determinisztikusak: mindig
csak egy lehetséges következő állapot
van, amit a kivezető nyíl mutat.

http://prosite.expasy.org
http://smart.embl-heidelberg.de
http://smart.embl-heidelberg.de
http://pfam.xfam.org
http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkv1344
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Egy adott többszörös illesztés összefoglalható tehát egy profil HMM-mel,
úgy hogy minden illesztés oszlophoz rendelünk egy M állapotot, aminek
a kibocsátási valószínűségei az oszlopbeli aminosavak gyakoriságát adják.
A törlések ábrázolására bevezetünk további D állapotokat, amelyekben az
automata nem bocsát ki semmilyen karaktert.

M1 M2 M3 M4 EB

D1 D2 D3 D4

M→D:  10% M→M:  90%

2. ábra. HMM automata D állapotok-
kal. Minden állapotátmenethez tartozik
egy valószínűség.

A HMM véletlen viselkedését a kibocsátási valószínűségeken túl az
állapot-átmenetek valószínűsége határozza meg: M → D állapotba (gap
open), és D → D állapotba (gap extend)3. Ez az automata mindegyik il- 3 Az M → M és D → M valószínűségeket

ki tudjuk számolni, mert az egy állapotból
kimenő valószínűségek összege 1.

lesztett szekvenciát le tudja generálni, de akár újakat is produkálhat. Minden
futást együtt ír le a véletlen állapotsorozat és a közben kibocsátott szek-
vencia, jól definiált valószínűséggel. Ahhoz, hogy egy új szekvenciában
beszúrásokat is megengedjünk, még bevezetünk I állapotokat is (saját kibo-
csátási valószínűségeikkel) az M/D oszlopok között, melyekben akár több
lépésen át „keringhet” az automata.

M1 M2 M3 M4 EB

D1 D2 D3 D4

I1 I2 I3 I4
A: 0.25
C: 0.25
G: 0.25
T: 0.25

3. ábra. Teljes profil HMM M, D és
I állapotokkal. Az I állapotokban az
automata kiír egy beszúrt szekvenciát
két homológ oszlop között. (Az egy-
szerűség kedvéért itt nem engedünk
meg D → I és I → D átmenetet, de
lehetne.)

Profil HMM

A HMM formalizmusban ismerjük a kibocsátott karakterek sorozatát, de az
állapotokét nem (ezért rejtett). HMM-ekkel kapcsolatban három alapvető
technikai kérdés vethető fel4: 4 Lawrence R. Rabiner. A tutorial on

Hidden Markov Models and selected appli-
cations in speech recognition. Proceedings of
the IEEE, 77(2):257–286, 1989

A. Mi a szekvencia valószínűsége adott paraméterezésű HMM szerint?

B. Milyen állapotsorozat tartozik hozzá?

C. Hogyan válasszuk az állapotokat, és a valószínűségeket a kibocsátásokra
és az állapot-átmenetekre?

A profil HMM esetében a rejtett állapotsorozat maga az illesztés: ugyan-
abban a M állapotban kibocsátott karakterek homológok. Fontos megfi-
gyelni, hogy ugyanazt a szekvenciát többféle állapotsorozat is generálhatja5. 5 pl. M1-M2-M3-M4 és M1-D2-M3-I3-M4

az előbbi példákbanA HMM-nek pont az az erőssége, hogy egyszerre több lehetséges illesztést
is tudunk összegezni. Adott esetben az A. kérdés azt jelenti, hogy egy új
szekvenciára kiszámoljuk a profil szerinti valószínűségét, minden lehetséges
illesztés felett összegezve. Az így kiszámolt likelihood használható arra, hogy
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pontozzuk, mennyire tűnik ehhez a géncsaládhoz tartozónak a szekvenciánk
(és így megkereshetjük a domén összes előfordulását, ld. a Dom2. lépést).

4. ábra. Profil logo. Y tengelyen in-
formációtartalom szerint nagyítunk, az
X tengely alatt látszik a M állapot va-
lószínűsége, az inszerció valószínűsége
és az inszerció várható hossza egymás
alatti sávokban.

Egy szekvencia profilhoz történő illesztésekor valamilyen kibocsátott
karaktersorozathoz szeretnénk tudni az állapotsorozatot (B. kérdés). De
profil HMM-ekkel lehet részletesebb kérdéseket is feltenni. Kiszámolható
mindegyik karakterre az állapotok poszterior valószínűsége: mi a valószí-
nűsége annak, hogy a i-edik aminosavat az Mj vagy Ik állapotban bocsátotta
ki az automata? A szekvencia illesztéséhez tartozó „legjobb utat” ezek után
kétféleképpen is lehet definiálni:

K F L G

-

T W K L I

5. ábra. Viterbi út a profil HMM-en
keresztül.

? az az állapotsorozatot, amelyik a legnagyobb valószínűségű futást adja az
adott szekvenciára: ez a Viterbi út (ez a szekvenciák maximális pont-
számú páros illesztésének megfelelője, pozíciónként változó pontozással a
szubsztitúciókra és indelekre);

? a legvalószínűbb állapotok sorozata, azaz karakterenként a maximális
poszterior állapotok sorozata: ez a posterior decoding (ez a várható
értékben legkisebb hibájú illesztés a profil HMM szerint).

HMMer

A Pfam a HMMer szoftvercsomagot (http://hmmer.org) használja a profilok
manipulálására. Ez több, parancsorból végrehajtható programból áll6: 6 A programok megtalálhatóak a

binaries/ könyvtárban, a használati
utasítás pedig a UserGuide.pdf doku-
mentumban, a megfelelő tarball kibontása
után.

? hmmbuild megépíti a profil HMM-et egy többszörös szekvenciaillesztés
alapján

? hmmsearch megkeresi egy profilt egy fehérje adatbázisban (FASTA
fájlban)

? +10-nél több más hasznos program

(Eddy: HMMer manual v2.3.1)

6. ábra. Az HMMer „Plan7” archi-
tektúrája, lokális illesztésre. A profil
előfordulása előtt és után a N és C
állapotok generálják az aminosavakat,
és ugyanaz a domén többször is sze-
repelhet, ezért a hurok a J állapoton
át. (Az ilyesfajta HMM architektúrák
tervezésénél fontos vigyázni, hogy ne
lehessen hurok nem-kibocsátó állapo-
tokon át.) A domén előfordulását egy
nagy poszterior valószínűségű B · · ·E
állapotsorozat jelzi.

http://hmmer.org
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Feladatok (9 pont)

Eheti gyakorlat: fehérjedomének meghatározása, Pfam és HMMer használata.

Az a. és c. pontban dolgozz egyedül a génjeiden, a b. pontban egyeztessetek a csoportban, hogy mindenki egy
külön domént tanulmányozzon. A bónusz feladatokat együtt végezzétek el (összesen egy doménre és génre).

Használd a http://szagenann.szbk.hu szervert a Wikire és a böngészőre. (Ha tömeges problámák vannak, akkor
visszaváltunk a bigyo szerverre. . . ) Ahogy szerkeszted a génjeid oldalait a feladatban, javítsd ki a Wikin belüli linke-
ket, hogy ne mutassanak fixen a bigyo-ra: http://bigyo.btc→ {{SERVER}}.

A b. feladatban a bigyo szerveren futtasd a HMMer programokat (installálás helyett használhatod a ~genome/bin/
könyvtárban található kopit).

I a. (4 pont) Annotáld a génjeid domén-szerkezetét a Pfam szerver segítségével (http://pfam.xfam.org/) Mindegyik
szignifikáns (E < 10−3) doménelőforduláshoz jegyezd fel a gén wikioldalán:

? domén család Pfam azonosítóját és nevét (linkkel a Pfam weboldalhoz),

? E-value és Bit score értéket,

? illesztés kezdetét és végét a géneden: alignment start, end (ez a biztosan illeszkedő intervallum — a másik, envel-
ope a profil HMM illesztésének kezdete és vége),

? magát a páros illesztést (ld. a Show/hide oszlopban a gombot, másold <pre>...</pre> blokkba, színezés nem
kell)

I b. (4 pont) Töltsd le és installáld az HMMer programcsomagot (http://hmmer.org, Linux/64bit verzió). Ebből
kell nekünk a hmmsearch. Az a. pontban megtalált domének valamelyikét válaszd ki, és töltsd le a hozzátartozó
profil HMM paraméter-fájlt (a Curation & Model fül alatti HMM information: Donwload linkről). Keresd meg annak
összes előfordulását. Írd le a génedhez tartozó wikiben, hogy melyik más génekben található még meg ugyanez a
domén (E-value, link a gén Wiki oldalára, de azokat nem kell külön megírni, ha még nem léteznek).

% hmmsearch OmpA.hmm ~genome/data/AT6.faa

I c. (1 pont) Töltsd ki a paralógok táblázatát a múlt óráról: BLASTP a saját Chry5/AT6 genomunkban keresve) a
génjeid Wikijében, linkek a paralóg gének Wiki oldalaira.

A Wikin belüli linkekre használd a [[358.71.peg.1768|hypothetical
protein]] szintaxist:
�358.71.peg.1768 az oldal neve,
�hypothetical protein a linkhez megjelenített szöveg (a gén
angol neve),
�[[...]] dupla szögletes zárójel Wikin belüli linket jelent, és
�a két tag közötti elválasztó vonalat | nem szabad elhagyni.

II d. (+1 bónusz pont) Kommentáld a kiválasztott doméned előfordulását, egyrészt a génedről eddig összegyüj-
tött funkcionális információ, másrészt a genombeli domén és gén paralógok tükrében.

II e. (+2 bónusz pont) Vizsgáld meg, és kommentáld a doménben kulcs pozíciókban levő aminosavakat a gé-
nedből. Ehhez válaszd ki a linket a Alignments fül alatti View options táblázatban (Seed×HTML). A megnyíló
ablakban keresd ki az ’Active site’ szerint árnyékolt pozíciókat (szürke → fekete, ld. magyarázatot az ablak alján).
Ezekben a pozíciókban nézd meg, hogy mi áll a domén-gén páros illesztésben (a. pont). Segíthet az aminosav-
koordináták számolásában, ha megnézed a profil HMM logóját (HMM logo fül). Ha nagyon sok helyről van szó,
akkor inkább csak általánosan jellemezd, hogy merrefelé vannak a géneden illetve a doménen belül.

Beadandó: páronként/csoportonként egy (1) dokumentum az előadáshoz kapcso-
lódó saját jegyzetekkel (1 oldal, 1 pont), az a.-e. pontban módosított Wiki oldalak
listájával. Ezt a dokumentumot (Word doc, PDF, vagy text) e-mail csatolmányban
kell elküldeni az én címemre (csurosm@gmail.com), legkésőbb 2016. március
21-én 14:59-ig.

http://szagenann.szbk.hu
http://pfam.xfam.org/
http://hmmer.org

