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1. Bevezetés

SZÁZADUNKBAN hatalmas lépésekkel kezdett el fejlődni a genomika.
Ennek a genomikai forradalomnak a motorja az informatika. A hatalmas
adatmennyiségek feldolgozásához megfelelő algoritmikai, matematikai és
programozási eszköztárat kellett kidolgozni. A kurzuson ezeket, a genomi-
kában mostmár alapvető informatikai módszereket fogjuk körüljárni. Egyik
alapelvünk a multidiszciplináris megközelítés: főleg szamítástechnikai kérdé-
sekre fogunk koncentrálni, de a fontosabb biológiai fogalmakat, és a modern
genomika legérdekesebb problémáit is megbeszéljük.

Kurzus felépítése

A kurzus formája interaktív szeminárium (8-szor 3 óra), beszélgetésekkel.
Az előadásokhoz készítek jegyzeteket (mint ez itt), és listát az ajánlott és
kötelező (6–8 cikk) irodalomról.

Témák:

? genomikai alapfogalmak: DNS, gén, genom szerveződés, evolúció (mutá-
ció - szelekció - sodródás), homológia

? valószínűségi modellek szekvenciákra és evolúcióra (filogenetikai Mar-
kov modell, rejtett Markov modell), szekvenciák statisztikai illesztése,
heurisztikus illesztés (spaced seed, BLAST, Burrows-Wheeler)

? Alkalmazások: genom annotálás, browserek, szekvenálás (módszerek,
adatformátumok és algoritmusok), öszerakás/assembly (de Bruijn), ge-
notípus és haplotípus meghatározása, populációgenetika, funkcionális
genomika, metagenomika, genom evolúció és komparatív genomika

Ajánlott könyv: R Durbin, SR Eddy, A Krogh & G Mitchison. Biological
Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge
University Press, 1988. DOI : 10.1017/CBO9780511790492

Értékelés

? minikvíz a kötelezően elolvasandó cikkekről: 20 %

? programozási projekt: 70 %

? órai aktivitás: 10%

Feltételezett ismeretek: valószínűségszámítás, adatstruktúrák, algoritmusok,
programozás, középiskolai biológia

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511790492
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DNS

? négy nukleotid: adenin, guanin, citozin, timin; bázispárok A-T és C-G

? 2 komplementer szálból álló molekula⇒ örökítőanyag másolása

1. ábra. A híres Watson-Crick cikk
1953-ból.

? a szekvenciát (A,C,G,T) 5′ → 3′ irányban „olvassák”

Genomok

Genom = teljes DNS készlet. A genom kromoszómákba van rendezve (1
kromoszóma = 1 DNS molekula) + csomagoló fehérjék. Emberi genom:
22 diploid kromoszóma és 2 szex kromoszóma. Kromoszóma hosszak:
250 · 106–23 · 106 bázispár; a teljes emberi genom 3 · 109 bp.

2. ábra. Az autoszómákat nagy-
ság szerint csökkenő sorrendben
számozzák.

3. ábra. Genom méretek (C-value).
Mb = millió bázispár. [Gregory]
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Mi van a genomban?

Annotált genomok, annotációs sávok (annotation tracks); böngészők: UCSC
Genome Browser http://genome.ucsc.edu

Scale
chr16:

Yale Pseudo60

DNase Clusters

Txn Factor ChIP

SINE
LINE
LTR
DNA

Simple
Low Complexity

Satellite
RNA

Other
Unknown

20 kb hg19
185,000 190,000 195,000 200,000 205,000 210,000 215,000 220,000 225,000 230,000

RefSeq Genes

Yale Pseudogenes based on Ensembl Release 60

H3K27Ac Mark (Often Found Near Active Regulatory Elements) on 7 cell lines from ENCODE

Digital DNaseI Hypersensitivity Clusters in 125 cell types from ENCODE

Transcription Factor ChIP-seq from ENCODE

Simple Nucleotide Polymorphisms (dbSNP 138) Found in >= 1% of Samples

Repeating Elements by RepeatMasker

NPRL3
NPRL3
NPRL3
NPRL3
NPRL3

HBZ HBM HBA2
HBA1

HBQ1

Layered H3K27Ac

16-os 
kromoszómán

vagyunk
gén exonokkal és 

intronokkal pszeudogén 

transzkripciós aktivitás

variációk

repetitív elemek

assembly verzió

Az emberi genom nagyrészt nemkódoló, repetitív részekből áll (ka-
cat/junk DNS)

4. ábra. Az emberi genom kom-
pozíciója. LINE, SINE, LTR
= retrotranszpozon kategóriák.
[Gregory]

http://genome.ucsc.edu
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Genom szekvenálás

Többezer eukarióta és több tízezer prokarióta genom szekvenáló projekt
létezik (6651 befejezett 2015. március elején): https://gold.jgi-psf.org. Mér-
földkő: 2001-es emberi genom.

Azóta új technológiák (New Generation Sequencing — NGS), egyre ol-
csóbbak (tavaly óta emberi genom < 1000 USD is létezik — „nagyüzemi”
környezetben).

5. ábra. Egy millió bázispár szek-
venálásának költsége (USD). 2008-
ban nagyot esett (NGS módsze-
rek a piacon), de az utóbbi idő-
ben mintha nem követné már a
Moore-törvényt.Az olcsóbb szekvenálási technológiák egyre újabb biológiai alkalmazások-

ban használhatóak ki.

6. ábra. Genomikai alkalmazá-
sok: különböző fajok, különböző
populációk, kulönböző sejtek és
mikrobiom, funkcionális geno-
mika. [Shendure & Aiden]
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