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12. Genom átrendeződések
T E L J E S G E N O M O K A T I L L E S Z T E N I egymáshoz azért nehéz, mert az
evolúció során a kis mutációk (szubsztitúciók, rövid indelek) mellett nagyobb horderejű, hosszabb DNS régiókat megváltoztató mutációk is fixálódnak:: szegmentális duplikáció, DNS szegmens inszerciója (pl. bakteriofágból), inverziója és transzpozíciója.

1. ábra. Átrendeződések: x/y
tengelyen két szekvencia, átlós vonalak jelölik a töréspontok közötti
homológiát. B. transzpozíció, C.
inverzió, D. duplikáció. (Brudno et
Ember-egér genomok összehasonlításában millió bázispáronként találunk1 : 2 inverziót, 17 duplikációt, 7 transzpozíciót és 200 deléciót ami 100
bázispárnál hosszabb szegmenst érint.
Nagyobb régiók homológiájának jellemzésekor kisebb lokális illesztésekhez (anchors) horgonyzott illesztést keresünk. Így működik pl. a SLAGAN
program2 .
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2. ábra. SLAGAN program módszere: A. lokális illesztések; B.
egyik szekvenciában monoton,
maximális össz-pontszámú horgonyok halmaza; C. Illesztés
finomítása (Brudno et al. 2003)
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Szinténia

SEE COMMENTARY

A szinténia gének (vagy általánosabban lókuszok) ko-lokalizációját jelenti.
Leggyakrabban arra utal, hogy valamilyen gén csoport együtt, ugyanolyan
sorrendben fordul elő különböző genmokban. A csoportok vagy szinténia blokkok lehatárolása nem egyértelmű, mivel függ a kívánt felbontás
méretétől és a pontos szinténia munkadefiníciójától.

Fig. 1. Mouse!human alignments at Actinin !-3 before and after chaining and netting, as displayed at the genome browser at http:!!genome.ucsc.edu. The
RefSeq genes track shows the exon!intron structure of this human gene, which has an ortholog as well as several paralogs and pseudogenes in the mouse. The
all BLASTZ Mouse track shows BLASTZ alignments colored by mouse chromosome. The orthologous gene is on mouse chromosome 19, which is colored purple.
Although BLASTZ finds the homology in a very sensitive manner, it is fragmented. The chained BLASTZ track shows the alignments after chaining. The chaining links
related fragments. The orthologous genes and paralogs are each in a single piece. The chaining also merges some redundant alignments and eliminates a few
very low-scoring isolated alignments. The Mouse!Human Alignment Net track is designed to show only the orthologous alignments. In this case, there has been
no rearrangement other than moderate-sized insertions and deletions, so the net track is quite simple. Clicking on a chain or net track allows the user to open
a new browser on the corresponding region in the other species.

alignment program will either break the alignment into two or
force nonhomologous bases to align. Traditional programs are
also not able to accommodate inversions, translocations, or
duplications. They can align only shorter segments of genomic
DNA in which none of these events has occurred. Therefore,
whereas considerable analysis of variation at the single base scale
is available from traditional sequence alignments to complement

the gapless subsections of the input alignments (Fig. 1). A
chained alignment (or ‘‘chain’’) between two species consists of
an ordered sequence of traditional pairwise nucleotide alignments (‘‘blocks’’) separated by larger gaps, some of which may be
simultaneous gaps in both species. The order of blocks within the
chain must be consistent with the genomic sequence order in
both species. Thus, a chain cannot have local inversions, trans-

3. ábra. Illesztések az UCSC Genome Browserben: láncok és
hálók (chains and nets) — kisebb és
nagyobb felbontású szinténiák.
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GRIMM. A genomátrendeződések filogenetikai modellezésével az ősi
kromoszóma architektúrákat is lehetséges becsülni. A Grimm3 program
meghatározza a szinténia blokkokat és elvégzi az evolúciós inferenciát: ld. 4.
ábra.
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4. ábra. Szinténia blokkok 4
gerinces genomban. Rágcsáló genomokban sokkal gyakoribbak az
átrendeződések mint az emberben.
(Bourque et al. 2005)

Mauve. Több bakteriális genom szinténiáinak elemzésére kényelmesen
használható a Mauve programcsomag4 . Bemenetként az annotált genomokat
(Genbank flatfile) kéri, és futás eredménye a (1) szinténia blokkok halmaza,
és (2) a genomok egymáshoz való illesztése (ld. 5. ábra).

Horizontális gén transzfer
Horizontális gén transzfer (HGT) azt jelenti, hogy a gént nem a közvetlen
felmenőtől (azaz vertikálisan) örökölte az organizmus, hanem az valamilyen más módon került a genomba. Baktériumoknál ennek több útja van,
plazmidok illetve baketriofágok közvetítésével például. HGT nagyon távoli
baktériumok törzsek között is megtörténik. HGT-t fel lehet ismerni (1)
szinténia megtörése, (2) távoli fajok génjeihez való hasonlóság, (3) atipikus
szekvencia-kompozíció alapján.
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5. ábra. Mauve szinténia blokkok
E. coli genomok között. (Darling et
al. 2004)

6. ábra. Főbb HGT útvonalak:
mintha egy sűrű fátylat borítanánk
a evolúciós fára. (Kunin et al. 2005
DOI:

10.1101/gr.3666505)
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Annotációk kombinálása
Sok, a génekhez vagy a genomhoz kapcsolódó elemzési lépés megfogalmazható technikailag úgy, hogy különböző annotált intervallum halmazok
között keressük a különbségeket vagy átfedéseket. Az annotációk manipulálására nagyon hasznos a Galaxy szerver5 .
Annotációkat illetve szekvenciákat fel lehet tölteni, vagy publikus adatbázisból kiválasztani (pl. UCSC böngésző sávjait): Get Data. Ezek manipulációs lépéseit a szerver eltárolja, és így univerzális recepteket is lehet akár
írni. A leghasznosabb lépések közé tartoznak az intervallum-manipulációk
(metszet, különbség, stb.) — Operate on Genomic Intervals és a szűrő/sorbarendező funkciók — Filter and Sort.

Gyakorlat
Eheti gyakorlat: Galaxy használata „gyanús” gének szűrésére.

I Töltsd fel a genomunkat (Chry5.fna vagy AT6.fna) és a gén-annotációt
(Chry.gff vagy AT6.gff) a Galaxyba. Készíts egy Fasta fájlt, ami a gének DNS szekvenciáját tartalmazza. (Fetch Alignments/Sequences →
Extract Genomic DNA).
I Töltsd fel a szinténia blokkok annotációs sávját, amit a Mauve számolt
ki. (mauve-Chry5.gff vagy mauve-AT6.gff). Válaszd ki azokat a géneket,
amík insertion régióba esnek. (Filter and Sort → Extract features,
Operate on Genomic Intervals → Intersect).
I Töltsd fel a GC-tartalom annotációs sávját (GC-Chry5.wig vagy GCAT6.wig). Alakítsd át a fájlt intervallumokká (Operate on Genomic Intervals →
Wigge-to-Interval). Válaszd ki a magas GC-tartalmú intervallumokat, és
az odaeső géneket (Intersect az eredeti GFF fájllal).
I Töltsd fel az egyik blastn vagy tblastx annotációs sávot. Válaszd ki azokat
a géneket, aminek nincsen homológja. (Operate on Genomics Intervals →
Subtract).
Vizsgáld meg az elkészített annotációkat a genom böngészőnkben
(Track → Open track file or URL). Nézd meg hány „gyanús” gént találtál az egyes módszerekkel. Ha látsz valami érdekeset, akkor írd meg (pl.
nagyobb régió sok hasonló funkciójú génnel).
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