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1. Bevezetés 

1.1. Az eukarióta promóter 

Az eukarióta promóterek és a transzkripció szabályozásának elemzése és megértése 

az elmúlt évek-évtizedek egyik központi témája lett a genetika és genomika 

területén. Az egyre nagyobb számú teljes genomszekvenciának, az új generációs 

szekvenáló technikáknak, a különféle array alapú kísérleteknek, az egyre 

kifinomultabb bioinformatikai módszereknek és a növekvő számítási kapacitásnak 

köszönhetően nagyszámú szabályozó régió, azaz promóter vizsgálatára van 

lehetőség. Mivel az eukarióta promóterek nagyságrendekkel összetettebben 

működnek, mint a kezdetben elemzett prokarióta promóterek, vizsgálatukhoz és a 

különféle biológiai mechanizmusok megértéséhez is teljesen új és más alapokra 

épülő módszerek szükségesek, mint kezdetben. 

Az eleinte általánosnak vélt promóter elemek és működési mechanizmusok, mint 

például a TATA-box, úgy tűnik nem találhatók meg minden gén promóterében, és az 

azonos vagy hasonló expressziós mintázatot mutató, esetleg ortológ géncsoportok 

esetében is sokkal nehezebb a feltételezhetően biológiai szereppel bíró 

transzkripciós faktor kötőhelyek felkutatása, és azok alapján a gének 

kifejeződésének, pontos működésének előrejelzése. 

1.2. Transzkripciós szabályozás ‘in silico’ vizsgálata 

A promóterek és a transzkripciós szabályozás vizsgálatában nagy segítséget 

nyújthatnak a különböző in silico bioinformatikai módszerek. A promóterek és a 

különböző ismert vagy ismeretlen transzkripciós faktor kötőhelyek elemzésére ma 

már több tucat algoritmus, statisztikai módszer, program vagy teljes programcsomag 

áll rendelkezésre. A módszereket két nagy csoportra különíthetjük: vagy a kísérletes 

eredményekre támaszkodunk, és az eddigiekben már leírt transzkripciós faktor 

kötőhelyeket keresünk, vagy de novo, még le nem írt kötőhelyeket próbálunk meg 

felderíteni különböző statisztikai és/vagy összehasonlító genomikai, bioinformatikai 

módszerekkel.  
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Az ismeretlen kötőhelyek előrejelzése esetén a másik alapvető választóvonal a 

módszerek között az, hogy felhasználjuk-e valamilyen formában a szekvenciákhoz 

kapcsolható filogenetikai információt. Abban az esetben, ha egy adott fajon belül a 

hasonló időpontban, szövetben vagy szervben, esetleg hasonló környezeti hatásra 

kifejeződő gének egy csoportjának a promótereit vizsgáljuk, nincs felhasználható 

filogenetikai információ az elemzés során. Ha a promóterek különböző fajok 

azonosan vagy hasonlóan kifejeződő génjeiből vagy géncsoportjaiból származnak, 

akkor a filogenetikai információ, azaz a szekvenciák közötti evolúciós konzerváltság 

mértéke és a konzerválódott régiók elhelyezkedése ötleteket adhat a vélt 

funkcionális kötőhelyek elhelyezkedését illetően. 
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2. Célkitűzések 

Munkánk alapvető célja az volt, hogy a transzkripciós szabályozás bioinformatikai 

vizsgálatát megkönnyítsük és ehhez különböző eszközöket hozzunk létre, többek 

között egy minél több ortológ promóter csoportot tartalmazó adatbázist, amihez egy 

a weben elérhető keresőfelületet is biztosítunk. 

Az első feladat egy olyan módszer kifejlesztése volt, amellyel az egyes gének annotált 

első exonjainak a szekvenciáját felhasználva megkeressük a feltételezhetően ortológ 

első exonokat az aktuálisan elérhető genomi szekvenciákban. Ezután az ortológ első 

exonok előtti 500, 1000 és 3000 nukleotid hosszú DNS-szakaszokat tekintjük 

promóter régiónak, és helyezzük el ortológ géncsoportonként a DoOP adatbázisba 

(Database of Orthologous Promoters, http://doop.abc.hu). 

A humán és az Arabidopsis teljes genom annotáció alapján célul tűztük ki egy 

gerinces (Chordata) és zöld növényi (Viridiplantae) promótereket tartalmazó 

gyűjtemény létrehozását is. 

Cél volt emellett a promóter gyűjtemények további vizsgálata és a feltehetően 

biológiai szereppel rendelkező evolúciósan konzervált régiók meghatározása a 

promóterekben. Különböző eszközöket fejlesztettünk ehhez a feladathoz is, és 

emellett vizsgáltuk a motívumok meghatározására leginkább alkalmas szekvencia 

illesztő és értékelő módszereket. 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1. Felhasznált számítógépek 

A szekvencia összehasonlítások, BLAST keresések és elemzések egy Sun Fire V480R 

szerveren futottak. A kész adatbázisok, a hozzájuk fejlesztett webes keresőfelület és 

API egy dedikált Dell szerveren találhatók. 

3.2. Programok és programozási nyelvek 

Az adatbázis készítése során rövid programokat alkalmaztunk, amelyekhez a Perl 

programozási nyelv 5.8-as és 5.10-es verzióját használtuk fel, a Bioperl modulcsomag 

mellett. Több alkalommal az EMBOSS programcsomagot is felhasználtuk. Az 

eredmények kiértékelésénél és ábrázolásánál az R statisztikai programozási nyelv 

2.10.0-es verzióját használtuk. 

Az adatbáziskereséseknél a BLAST programcsomag 2.2.15-ös verziójának BLASTN 

programját, a promótercsoportok illesztéséhez a DIALIGN2 program 2.2-es verzióját, 

a rövid ismétlődő szekvenciák maszkolásához pedig a Tandem Repeats Finder 

programot használtuk. 

A keresőfelület létrehozásához és a weboldalak dinamikus generálásához a PHP 

programozási nyelv 5.2-es verzióját használtuk, kombinálva a Perl CGI moduljával. Az 

adatok tárolására a MySQL adatbázis kezelő szoftver 5.0-s verzióját használtuk. A 

webes felület az XHTML 1.0 Strict és CSS 2 szabvány szerint készült. 

3.3. Szekvencia adatbázisok 

A gerinces adatbázis utolsó verziójának (1.4) referencia szekvenciáit a humán genom 

adta, az NCBI 36-os genom annotációjának 1-es verzióját használtuk, amelyet 2006 

februárban hoztak nyilvánosságra. Az NCBI BLAST adatbázisai közül a gss (genomic 

survey sequences), htgs (high throughput genomic sequences), nt (nucleotide 

collection), wgs (whole-genome shotgun reads) és other genomic szekciók 

szekvenciáit használtuk fel, eltávolítva az összes mRNS (cDNS) szekvenciát és minden 

nem-gerinces szekvenciát is. 
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A növényi adatbázis esetén, mind a 3 elérhető verziónál (1.5, 1.6, 1.8) a referencia 

szekvenciák az Arabidopsis genom annotáció alapján lettek összegyűjtve, a 

felhasznált genom verzió a TAIR8-as, 2008 júliusból. A NCBI felhasznált adatbázisai a 

gerincesekéhez hasonlóak, értelemszerűen kizárólag a zöld növényi szekvenciákat 

megtartva. 

3.4. Monofiletikus csoportok készítése 

A promóterek részletes elemzése előtt a csoportokban lévő szekvenciákat kisebb 

alcsoportokba soroltuk. A növényi és gerinces adatbázisnál is rengeteg olyan ortológ 

promóter csoport volt, amelyeknél konzervált motívumokat veszíthettünk egy – egy 

távoli rokon faj ortológ szekvenciája miatt. E probléma miatt a filogenetikai távolság 

alapján fokozatosan bővülő monofiletikus alcsoportokat definiáltunk. 

A növényi adatbázis esetén 4 ilyen alcsoportot határoztunk meg, gerinceseknél 10-

et. A növényi alcsoportok a Brassicaceae, eudicotyledons, Magnoliophyta és 

Viridiplantae taxonomiai kategóriákba tartoznak. A gerinces alcsoportok a 

következők: Primates, Euarchontoglires, Eutheria, Theria, Mammalia, Amniota, 

Tetrapoda, Teleostomi, Vertebrata és Chordata. 
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3.5. Konzervált régiók meghatározása 

A konzervált régiókat egy módosított information content (IC) érték alapján 

határoztuk meg. A többszörös illesztés egy adott pozícióját nézve összeszámoltuk a 

szekvenciákban előforduló A, C, G és T nukleotidokat, a gap-eket és minden egyéb 

esetlegesen előforduló jelölést (X, N, U). 

 

Az ICseq érték a klasszikus infomation content érték adott pozícióra, amely 0 és 2 

között mozog, N az előforduló különböző szimbólumtípusok száma, pn pedig az adott 

szimbólum megfigyelt gyakorisága, ami 0 és 1 között mozoghat. A módosított érték a 

következő:  

 

Az ICmod a végleges érték, az Ntot az összes bázis (A, C, G és T) száma, Gtot az összes 

gap száma, Xtot pedig az összes egyéb jelölések száma egy adott pozícióban. 

Ezután az illesztésben megkerestünk minden olyan régiót, amelynél az ICmod érték 

elérte a maximálisan lehetséges legalább 80%-át. Ezek lettek az úgynevezett mag 

motívumok, amelyektől kiterjesztettük a konzervált régiók vizsgálatát. Pozíciónként 

lépkedve 5’ és 3’ irányba, ez az ICmod érték legfeljebb 65%-ra csökkenhetett. A 

konzervált régiók alapján egy konszenzus szekvenciát generáltunk. Az IC érték 

figyelése mellett több másik feltétel alapján is szűrtük a lehetséges konzervált 

motívumokat. 

 A minimum hossz 5 nukleotid volt, az ennél kisebbek nem adnak biológiailag 

értékelhető információt. 

 Adott konzervált motívumnál az illesztett szekvencia blokkban egy szekvencia 

sem tartalmazhatott 20%-nál több gap-et. 

 A konzervált motívum hosszához képest maximum 40% gap és N jelölésű 

konszenzus nukleotidot tartalmazhatott. 
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4. Eredmények összefoglalása 

4.1. Az adatbázis generálása során felmerülő problémák 

 Az Arabidopsis és a humán genom annotációja is folyamatosan változik az új 

kísérletes eredményeknek és a folyamatosan fejlődő bioinformatikai 

módszereknek köszönhetően, így minden új adatbázis verzió elkészítésekor 

figyelembe kellett venni az annotációban történt esetleges változásokat. 

 Komoly feladat volt az adatbázis készítés során a duplikációk és a 

rendszertani, vagy egyéb okok miatt fel nem használható szekvenciák 

szűrése. 

 A pontos ortológ-paralóg viszonyok megállapítása gerincesek esetében is 

kihívás, a növényi szekció esetében azonban lényegesebb, köszönhetően a 

növényi genomok dinamikusabb szerkezetének. 

 A konzervált motívumok meghatározásánál elméletben rengeteg módszer állt 

rendelkezésre, azonban nagy részük nem volt kivitelezhető ekkora 

adatmennyiségre, emiatt döntöttünk a DIALIGN2 program és saját módszer 

fejlesztése mellett. 

 Több 100 vagy 1000 adatsor elemzésekor a fejleszteni kívánt keresőfelület 

nem praktikus, ezért fejlesztettük ki a DoOP programozói felületét. 

4.2. Új eredmények 

 Növényi (Arabidopsis thaliana) és gerinces (Homo sapiens) referencia 

genomban szereplő gének első exonjai alapján ortológ promóter adatbázis 

létrehozása. 

 Az 500, 1000 és 3000 nukleotid hosszúságú promóter régiók és a hozzájuk 

tartozó annotációk adatbázisba rendezése. 

 Az ortológ promóter csoportokon belül a filogenetikai távolság 

figyelembevételével ortológ alcsoportok kialakítása. 

 Adott taxonómiai csoporton belüli evolúciósan konzervált régiók 

meghatározása többszörös szekvenciaillesztések és az információtartalom 

vizsgálatával. 
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 Motívumkereső program kifejlesztése rövid motívumok közötti gyors 

keresésekre. 

 API (programozási felület) kifejlesztése az adatbázis adatainak kezeléséhez és 

elemzéséhez. 

 Az ortológ promóter adatbázis közzététele a weben (http://doop.abc.hu). 

 Az adatbázis szekvenciáinak és konzervált motívumainak elemzéséhez és 

kereséséhez egy keresőfelület kialakítása (http://doopsearch.abc.hu). 
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