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1 Adatbányászat a genomikában és a meta-

genomikában

1.1 AmphoraNet: Az AMPHORA2 metagenomikai

workflow webszerver implementációja

A metagenomika lehetővé tette, hogy a klinikai és környezeti mintákban

felfedezzünk olyan mikroorganizmusokat, amelyeket nem lehet kitenyészteni.

Kiderült, hogy a jelenleg ismert baktérium fajok 100-szorosa vár felfedezésre.

Seǵıtségével elkezdhetjük igazán megérteni a testünket alkotó sejtek 90%-

át kitevő baktériumsejteket és ezek interakcióját a humán sejtjeinkkel,

megelőzve például a cukorbetegséget vagy a bélrendszer betegségeit. A

metagenomikai adatok rendszertani elemzése jelentős kih́ıvás a biológusok

és a bioinformatikusok számára. Az AMPHORA workflow egy példa arra,

hogy egy publikusan elérhető szoftver releváns filogenetikai eredményeket tud

nyújtani metagenomikai adatokhoz.

Ezért kifejlesztettük az AmphoraNet-et, egy könnyen használható websz-

ervert, amely minden egyes – a metagenomban talált – filogenetikai marker

gén szekvenciához kijelöl egy rendszertani csoportot. A webszerver az AM-

PHORA2 munkafolyamaton alapul. Mivel a molekuláris biológusok nagy

hányada inkább használja a BLAST programot és klónjait nyilvános web-

szervereken ahelyett, hogy letöltené és teleṕıtené lokálisan, ezért azt gon-

doltuk, hogy a felhasználóknak sokkal kényelmesebb azonnal használni az

AmphoraNet webszervert, mint sok időt eltölteni az AMPHORA2 minden

komponensének Linux rendszerre való teleṕıtésével. A webszerver szabadon

elérhető az http://amphoranet.pitgroup.org oldalon.

Az eredmény részletes kifejtését az 2.1 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [1] publikáció szolgál.
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1.2 AmphoraVizu webszerver: metagenomok mennyi-

ségi összetételének képi megjeleńıtése

Az AmphoraNet után kifejlesztettük az AmphoraVizu webszervert, amely az

AmphoraNet nehezen értelmezhető és nehezen feldolgozható, egyedi formá-

tumú, szöveges outputjához nyújt interakt́ıv képi megjeleńıtést, publikálható

minőségben. A felhasználó beálĺıthatja a legalacsonyabb vizsgálandó rend-

szertani szintet, a megjeleńıtés fajtáját, a minimális konfidenciát és egyéb

paramétereket amik a formázást seǵıtik. Nem csak a webszerver új, hanem a

módszer is ahogyan egy metagenomikai minta baktériumösszetételét marker

gének szerint megjeleńıtjük.

A vizualizációs webszerver az http://amphoravizu.pitgroup.org

oldalon érhető el. A program forráskódja pedig a http://pitgroup.org/

apps/amphoravizu/AmphoraVizu.pl ćımről tölthető le.

Az eredmény részletes kifejtését az 2.2 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [2] publikáció szolgál.

1.3 Metagenomikai elemző szoftverek kvantitat́ıv ké-

pességeinek kiértékelése

Kiértékeltük az általunk fejlesztett AmphoraNet+AmphoraVizu-t és két

másik népszerű metagenomikai elemző szoftvert, az MG-Rast-ot és a

MEGAN5-öt, abból a szempontból, hogy mennyire tudják jól kinyerni az

adatban rejlő filogenetikai információt, azaz mennyire ı́rják le jól adott

baktériumok előfordulási gyakoriságát ugyanazon mintában.

A feladat nehézsége abból a tényből adódik, hogy a shotgun szekvenálás

a hosszabb genomokból több read-et (rövid szekvenciát) fog kinyerni mint a

rövidebb genomokból és ezért egyes szoftverek magasabb előfordulást fognak

mutatni azokra a fajokra, amelyeknek hosszabb a genomja. Ez a jelenség sok

esetben tehát torźıtja az összetétel vizsgálatot.

Ezért egy világos, könnyen érthető tesztpaddal igyekeztünk megviláǵıtani
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a problémát. Vettünk három jelentősen különböző méretű metagenomot

mindegyikből egy meghatározott darabszámút. Véletlenszerűen kinyer-

tünk 100000 darab 150 hosszú rövid szekvenciát majd, ezen mint

teszt metagenomon futtattuk a vizsgált három szoftvert különböző

paraméterbeálĺıtásokkal. Az eredmények azt mutatták, hogy az Amho-

raNet+AmphoraVizu jelentősen jobb becslést adott a valódi organizmus

összetételre. Ezután még több különböző genomösszetételre elvégeztük

ugyanezt a ḱısérletet és hasonló eredményt kaptunk.

Az eredmény részletes kifejtését az 2.3 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [3] publikáció szolgál.

1.4 A ”Giant Virus Finder” óriásv́ırus szekvenciákat

fedezett fel antarktiszi száraz dombokról származó

metagenomokban

Az első óriásv́ırust 2003-ban azonośıtották egy ipari hűtőtoronyból származó

mintából Angliában. Később számos óriásv́ırust találtak óceánokban és

édesv́ızi élőhelyeken, melyek közül egyes példányoknak több mint 2000 génje

volt. Sőt, filogenetikai vizsgálatok azt mutatták ki, hogy az óriásv́ırusok,

egyes génjeik alapján, az élet fájának negyedik ágát alkotják a baktériumok,

archeák és eukarióták mellett.

Kifejlesztettük a Giant Virus Finder nevű bioinformatikai szoftvert,

amely képes kimutatni óriásv́ırus specifikus szekvenciák jelenlétét shotgun-

szekvenált metagenomokban. Az új szoftvert alkalmaztuk számos forró

és hideg sivatagból továbbá tundráról és erdőkből származó talajmin-

ták metagenomjára. Megmutattuk, hogy ezen minták többsége nagy

valósźınűséggel tartalmaz óriásv́ırust, különösen igaz ez az antarktiszi száraz

dombokra. Az eredmények azt sejtetik, hogy óriásv́ırusok nem csak v́ızi

környezetben hanem sokféle talajban megtalálhatók.

A módszer egyik újdonsága az, hogy az óriásv́ırusokat nem filogenetikailag
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kategorizáljuk, hanem az alapján, hogy mekkora a genomméretük. Például

definiálhatjuk úgy az óriás v́ırus szekvenciákat, hogy olyan v́ırus szekven-

cia amely 300000 bp-nál hosszabb. Ez alapján létrehoztunk egy óriás v́ırus

toplistát. A módszer másik újdonsága az, hogy nem közvetlenül keresi a

referencia szekvenciákat hanem két fázisban: először jelölt szekvenciákat

keres a referencia szekvenciák ellen illesztve, majd a második lépésben

a jelölteket validálja a teljes nukleotid adatbázis ellen. Így jelentősen

felgyorśıtja a futásidőt, ami egyrészt azért jó mert pontośıthatjuk a

heurisztikát és biztosabb találatokat érhetünk el, másrészt olyan óriásv́ırus

szekvenciákat is felfedezhetünk, amelyek felett más módszerek elsiklanak. A

Giant Virus Finder szoftver a http://pitgroup.org/giant-virus-finder

oldalon érhető el.

Az eredmény részletes kifejtését az 2.5 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [4] publikáció szolgál.

1.5 Óriásv́ırus szekvenciák kimutatása a Kutch siva-

tagból származó metagenomokban

Az általunk kifejlesztett Giant Virus Finder szoftver seǵıtségével egy

időszakosan kiszáradó sós tóból a Kutch sivatagból (Gujarat, India) származó

metagenomokban is kimutattunk óriásv́ırus szekvenciákat.

Az eredmény részletes kifejtését az 2.4 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [5] publikáció szolgál.

1.6 Élet dUTPáz nélkül

A sejt nukleotidkészletének finomhangolt szabályozása elengedhetetlen a

DNS hű replikációjához. A genetikai információt többek között a DNS sérülés

felismerő- és jav́ıtó folyamatok védik. A uracil a leggyakrabban előforduló

hibás bázis a DNS-ben, amely citozin dezamináció vagy timin-helyetteśıtő

beépülés következtében bukkanhat fel. Elsődlegesen két enzimcsalád feladata
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a DNS uracilmentességének fenntartása: a dUTPázok megelőzik a timin-

helyetteśıtő beépülést, az uracil-DNS glikozilázok pedig kihaśıtják az uracilt

a DNS-ből és elind́ıtják az uracil kivágás jav́ıtását. Eddig azt gondoltuk,

hogy a dUTPáz és a leghatásosabb uracil-DNS glikoziláz, az UNG minden

szabadon élő organizmusban jelen van.

Megvizsgáltuk az összes baktérium (2261 db) és archaea (151 db) tel-

jes genomi szekvenciára – amit az NCBI teljes genom adatbázisában elhe-

lyeztek – hogy tartalmaznak-e dUTPáz gént. Jelenleg két dUTPáz fehérje

családot ismerünk egy dimer és egy trimer dUTPáz családot, ı́gy a kereséshez

ezekből választottunk egy-egy reprezentat́ıv szekvenciát (az egyiket Es-

cherichia coli-ból a másikat Campylobacter jejuni-ból). Egyes Staphylococcus

fágok a dimer dUTPáz egy variánsát kódolják, ezért egy ilyen szekvenciát is

hozzáadtuk a kereséshez. Ráadásul egyes archeákból származó dCTP deza-

minázokról kimutatták, hogy trimer dUTPáz enzimként is tudnak működni.

Így egy ilyen szekvenciát is hozzávettünk a kereséshez (Pyrococcus furiosus-

ból). Az uracil-DNS glikoziláz enzim kereséséhez egy Escherichia coli-ból

származó UNG szekvenciát választottunk, mivel ez a leghatásosabb uracil

kivágó alcsalád tagja. Végül három UNG gátló fehérje szekvenciáját (UGI,

SAUGI, P53) is vizsgáltunk.

A szekvenciakereséseket a széles körben használt BLAST prog-

ram finomhangolt beálĺıtásával végeztük saját szervereinken. Az

eredmények evolúciós fa ábrázolásához egy trükkös megoldással a MEGAN5

metagenomikai elemző szoftvert használtuk. Meglepő módon azt találtuk,

hogy ellentétben az általánosan elfogadott véleménnyel, nagy számú

baktérium és archea fajban hiányzik a dUTPáz gén. Azonośıtottunk három

dUTPáz hiány melletti túlélő stratégiát is. Az elemzésünk eredménye azt mu-

tatja, hogy néhány egysejtű mikroorganizmus hatásosan együtt él a dUTPáz

hiányos genot́ıpussal, ami szokatlan uracilfeldúsuláshoz vezet a genomi DNS-

ben.

Az eredmény részletes kifejtését az 2.6 fejezet tartalmazza, mely alapjául
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a [6] publikáció szolgál.

2 Adatbányászat a konnektomikában

2.1 A Budapest Reference Connectome Server v2.0

Az agygráf (vagy konnektom) egy olyan iránýıtatlan gráf, amelyben a csúcsok

agyterületeknek felelnek meg és két csúcs akkor van összekötve, ha valamilyen

módszerrel mértek közöttük kapcsolatot.

A Human Connectome Project 2014-ben közzé tett jó minőségű diffúziós

MRI felvételeiből soha nem látott mennyiségben és részletességben tudtunk

előálĺıtani az emberi agy fizikai (axonkötegek általi) összeköttetéseit mu-

tató agygráfokat. Most először lehetővé vált, hogy egyszerre vizsgáljunk

nagy mennyiségű, részletes (1015 csúcsú) agygráfot, feltárva hasonlóságaikat,

különbözőségeiket, közelebb kerülve agyunk megértéséhez.

Az egyik központi kérdés: Hogyan definiáljuk n agygráf egy átlag gráfját

(referencia konnektomját), azaz azt a gráfot, amely a legjobban jellemzi az

adott agygráfok összességét.

Egy lehetséges válasz, ha csak azokat az éleket tekintjük, amelyek le-

galább m agyráfban vannak benne (1 ≤ m ≤ n). E módszert alkalmazva fej-

lesztettük ki a Budapest Reference Connectome szervert, amely 96 egyénhez

tartozó MRI felvételekből számolt agygráfhoz számolja ki az átlag (refe-

rencia) agygráfot. A felhasználó számos paramétert változtathat, köztök a

közös élek számát és letöltheti a referencia konnektomot csv illetve Graphml

formátumban. A referencia agygráfhoz tartozik egy online interakt́ıv 3D

megjeleńıtés is, amit forgathatunk, közeĺıthetünk, és egy adott csúcsot ki-

jelölve megnézhetjük a csak abból a csúcsból kiinduló éleket. A webszerver

a http://connectome.pitgroup.org oldalon érhető el.

Az eredmény részletes kifejtését az 3.1 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [7] publikáció szolgál.
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2.2 Összehasonĺıtó konnektomika: Az emberi agy ré-

giói közti kapcsolatok egyének közötti

változatosságának feltérképezése

Egy általunk kifejlesztett módszerrel felmértük 395 egyén agygráfjában, az

agyi régiók, egyének közötti különbözőségét. Azt fedeztük fel, hogy a hom-

loklebeny és a limbikus lebeny konzervat́ıvabb, mı́g a temporális és nyakszirti

lebenyek diverzebbek. A lebenyeknél finomabb felbontást kiértékelve azt az

eredményt kaptuk, hogy a precentral gyri konzervat́ıvabb, mı́g a postcentral

és a superior temporal gyri nagyon változatos a közös élek tekintetében.

Az eredmény részletes kifejtését az 3.2 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [8] publikáció szolgál.

2.3 Hogy iránýıtsuk konnektomok éleit: A konszenzus

konnektomok dinamikája és az emberi agy kapcso-

latainak fejlődése

Az egyik fő kih́ıvás a konnektomika területén ma az, hogy feltárjuk a

szürkeálomány kis területei közti kapcsolatok iránýıtását. A Budapest Refe-

rence Connectome Servert vizsgálva felfedeztünk egy meglepő tulajdonságot.

A szerver (az egyik beálĺıtással) meg tudja jeleńıteni azokat az éleket amik

a 418-ból legalább k gráfban benne vannak (k = 1, 2, . . . , 418). Amikor k

értékét 418-ról indulva csökkentem a csúszkát elhúzva egyre több él jelenik

meg az referencia agygráfban. A megdöbbentő észrevétel az, hogy az élek

nem véletlenszerűen tűnnek fel, hanem egy kis összefüggő konzervat́ıv gráfból

kiindulva egymás után épülve belülről kifelé. Ezt a jelenséget neveztük el

a konszenzus konnektomok dinamikájának. Azt sejtjük, hogy ennek köze

lehet az emberi agy fejlődéséhez a következő módon: azok az élek amik

minden egyénben előfordulnak azok az egyedfejlődésben régebbiek, mı́g az

egyre ritkábban előforduló élek inkább az egyedfejlődésben újabban alakul-
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hattak ki. Szimulációkat is végeztünk, az agygráffejlődést modellezve, amely

megerőśıti, hogy ez nem véletlen jelenség.

A megfigyeléseket alapul véve a következő módon iránýıtjuk az éleket:

Gk+1 jelölje azt a konszenzus konnektomot ahol minden egyes él legalább k

agygráfban van benne. Tegyük fel, hogy egy csúcs izolált Gk+1-ben viszont

Gk-ben hozzá lesz kötve egy u csúcshoz, amely nem volt izolált Gk+1-ben.

Ekkor a {v, u} élt v-től u felé iránýıtjuk. A teljes adatból való többszöri

mintavételezéssel azt vettük észre, hogy az iránýıtás konzisztens. Kapcsolódó

publikáció:

Az eredmény részletes kifejtését az 3.3 fejezet tartalmazza, mely alapjául

a [9] publikáció szolgál.
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