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Bevezetés 
 
A) A horizontális géntranszfer 

 
Az egyre több prokarióta genomi szekvencia megismerésével az utóbbi években 

megnyílt az út ezen szervezetek evolúciójának részletes és átfogó kutatásához.  

A horizontális géntranszfer (HGT), egy olyan esemény, mely gyakran fordul elő a 

bakteriális genom evolúció során. A HGT jelentősen hozzájárul a baktériumok diverzitásához 

és adaptációjához. Mindazonáltal nem könnyű meghatározni az adott bakteriális genomon 

belül a HGT által érintett gének hányadát és nehéz feladat annak megállapítása is, hogy 

milyen mértékben vesz részt ez a mechanizmus a genomszerkezet változtatásában. 

Azokat a géneket, melyek az evolúciós időskála szerint régen érkeztek a genomba általában 

nehezebben lehet detektálni, mint a közelmúltban „transzferáltakat”, mivel más folyamatok 

(pl. génvesztés vagy diverzifikáció) is befolyásolhatják az analízist. 

Napjainkban három különböző bioinformatikai módszert alkalmaznak a HGT 

kimutatására. A legpontosabb, de nagy számítógépes kapacitást igénylő módszer a 

kiválasztott gének részletes filogenetikai analízise. Ez a típusú analízis számítási igénye 

miatt jelenleg nem alkalmas teljes genomok horizontálisan transzferált génekre vonatkozó 

vizsgálatára. A másik kettő, sokkal inkább és széleskörűbben alkalmazott módszer, az 

organizmus összes génjével végzett szisztematikus hasonlósági keresés, valamint a kódoló 

régiók nukleotid összetételének és/vagy a kodonhasználat vizsgálatán alapul.  

 
B) A mikroszatelliták 
 

A bakteriális genomok összehasonlítása nem lehet teljes a mikroszatelliták vagy 

egyszerű szekvenciális ismétlődések (Simple Sequence Repeats, SSR-ek) részletes jellemzése 

nélkül, melyek gyakorlati és elméleti jelentőségét eukariótákban többen leírták. Genetikai 

markerként széleskörűen alkalmazzák őket, ezen túl a genomevolúcióban betöltött szerepük 

miatt is fontos vizsgálatuk. Született néhány a prokarióta mikroszatellita evolúcióval 

kapcsolatos munka, sőt még egy internetes szolgáltatás is igénybe vehető, és a változó számú 

tandem ismétlődés (VNTR) polimorfizmust is elemezték egy Escherichia coli törzsben, 

megállapítást nyert, hogy az SSR-ek kétségtelenül hozzájárulnak a bakteriális genom 

polimorfizmushoz. Mindezek ellenére a mikroszatellita-eloszlás baktériumokban kevésbé 

tanulmányozott, mint az eukariótákban, főként annak köszönhetően, hogy az SSR-ek 

viszonylag kisebb gyakorisággal fordulnak elő a prokarióta genomokban.  
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A teljes prokarióta genomi szekvenciákhoz való hozzáférési lehetőség és az SSR 

analízisre vonatkozó új technikák megjelenése lehetővé teszi az SSR-ek részletes és átfogó 

kutatását prokariótákban is. 

A közeli rokon bakteriális genomokban megfigyelhető mikroszatellita-eloszlás 

összehasonlításával közvetlen becslést lehet végezni ezen baktériumok evolúciójára 

vonatkozóan. Az SSR-eket tartalmazó géneket vizsgálva a rokon törzsekben bepillantást 

nyerhetünk abba a folyamatba, ahogyan az egyszerű ismétlődések formálják a bakteriális 

fehérjék szerkezetét. 

 

Célkitűzések 
 

Horizontális géntranszferrel (HGT) a genomok távoli rokon szervezetekből 

szerezhetnek géneket, ezáltal a HGT a baktériumok genetikai diverzitásának egyik fő forrása 

lehet. A HGT bakteriális genomevolúcióra vonatkozó hatásával kaopcsolatos kérdések a 

következők: 

• Mekkora a horizontálisan transzferált szekvenciák hányada a genomokban? 

• a HGT előfordulásának és irányának meghatározása 

• El lehet-e dönteni egy genom összes génjéről, hogy HGT eseménnyel érkezett-e a 

genomba? 

Célunk volt olyan általánosan elfogadható módszert találni, mely alkalmas a HGT 

megbízható kimutatására. Genomi jellemzőik (pl. viszonylag kis genom méret) és 

orvosbiológiai jelentőségük alapján választottuk a hozzáférhető 5* 
Chlamydia törzs teljes 

genom szekvenciáját egy HGT eseményeket szisztematikusan kimutató, bioinformatikai 

módszereket alkalmazó, összehasonlító analízishez. 

A genomevolúció egy másik igen érdekes aspektusa a mikroszatelliták (SSR-ek) 

vizsgálata. Az SSR-eket főleg eukariótákban vizsgálták. A hozzáférhető szekvenciák 

mellett a mikroszatellita evolúció becslésére vonatkozó új technikák megjelenése is 

lehetővé teszi az SSR-ek részletes vizsgálatát közel rokon prokarióta genomokban is. 2003-

ra további 2 Chlamydia teljes genom szekvenciája készült el és vált elérhetővé az 

adatbázisokból. 

További célul tűztük ki a Chlamydiales rend 7 tagjában, valamint 4 Escherichia coli 

törzsben a mikroszatelliták eloszlásának vizsgálatát. 
*vizsgálataink megkezdésekor 2001-ben 
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A két választott csoport közül a Chlamydiák monofiletikus csoportja filogenetikai 

szempontból jól elkülönül a többi taxontól. Az ismert genomú E. coli törzsek növekvő száma 

kivételes lehetőséget kínál a mikroszatellita evolúció analízisére ezekben a közel rokon 

baktériumokban. A 4 Escherichia genomot- más kutatásokhoz hasonlóan- egyfajta 

referenciaként használtuk. 

Az általános trendek összehasonlításán felül célunk volt az is, hogy összehasonlító 

bioinformatikai analízis alkalmazásával további információkhoz jussunk SSR-ekben 

gazdag génekről, hogy jobban megértsük a mikroszatelliták prokarióta genomok 

evolúciójában betöltött szerepét.  

 

Az alkalmazott módszerek 
 

A) Horizontális géntranszfer kimutatása 

HGT események detektálására háromféle módszer jöhet szóba:  

• a szervezet összes génjével végzett szisztematikus hasonlósági keresés egy kellően 

nagy adatbázissal szemben. A kapott találatok között olyanokat kell keresnünk, ahol 

az adott gén nem a közeli rokon, hanem távoli rokon fajokból származik. 

• Filogenetikai analízis: ha egy gén HGT eseménnyel került a genomba (HGT gén), a 

HGT génre és rokonaira készített filogenetikai fa topológiáját vizsgálva azt találjuk, 

hogy a HGT gént befogadó genom nem a filogenetikai rokonságához csatlakozik, 

hanem annak a genomnak a rokonságához, ahonnan a HGT gén származik. 

• A kodon adaptációs indexen (Codon adaptation Index, CAI) és a kódoló régiók 

nukleotid összetételén és/vagy kodonhasználatán alapuló HGT kimutatás. Minél 

nagyobb a CAI (0≤ CAI ≤ 1), annál jobban „simul” az adott gén a genomba. A 

HGT génekekről feltételezzük, hogy még nem volt idejük alkalmazkodni a 

genomhoz, ezért viszonylag kis CAI értékekkel rendelkeznek. A százalékos GC 

tartalom-eltérést kimutató módszer alapja, az adott genomban a gének jellemző 

átlagos GC tartalma és a genomra jellemző átlagos kodonhasználati mintázat. A 

HGT gének ezen jellemző értékei nem a gazda genom értékeire, hanem inkább a 

donor genom megfelelő jellemző értékeire fognak hasonlítani. 

• Vizsgálataink során mindhárom módszert alkalmaztuk. 
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1. Hasonlósági keresés BLAST és FASTA3 programcsomagokkal 

• A FASTA3 hasonlósági keresés eredményei közül kiválasztottuk azokat, ahol a 

legjöbb 5 találati gén nem a Chlamydia csoportból származott. 

• A BLAST hasonlósági keresés eredményei közül azokat fogadtuk el feltételezett HGT 

eseményként, ahol a Chlamydia csoporton kívüli legjobb találat nem prokarióta 

eredetű, azaz Archaea vagy Eukaryota doménből származott. 

2. Filogenetikai analízis 

• A nukleotid szekvenciákat CLUSTALW-vel illesztettük, majd quartet puzzling 

filogenetikai fákat szerkesztettünk maximum likelihood (ML) módszerrel, TREE-

PUZZLE programmal  

• A kiválasztott BLAST hasonlósági keresés eredményekből maximális parszimónia 

(MP) filogenetikai fákat szerkesztettünk PAUP* programmal 

• A Chlamydia csoport monofília törése esetén feltételeztük a HGT eseményt 

• A valószínűsített HGT eseményeket boostrap analízissel ellenőriztük 

3. CAI és a GC tartalom HGT-re vonatkozó diagnosztikus jelentőségét is 

vizsgáltuk. 

 

B) Mikroszatellita vizsgálat 

Genomi szinten az egyik lehetséges megközelítés a tökéletes és a nem tökéletes 

ismétlődések független felismerése és összehasonlítása. Technikai szempontból - mivel nincs 

egységesen elfogadott mikroszatellita definíció - a különböző tanulmányokban azonosított 

SSR-ek összehasonlítása nem egyszerű feladat. Új megközelítésként, a kétféle kimutatás 

konszenzusát alkalmazhatjuk, a tökéletes ismétlődéseket és a nem tökéletes ismétlődéseket 

külön, függetlenül azonosítjuk, majd ezt követően összehasonlítjuk. Információt 

nyerhetünk az ismétlődések történetéről, ha feltételezzük, hogy a tökéletes ismétlődés 

„mag”-ot tartalmazó nem tökéletes ismétlődések többsége egy hosszabb tökéletes 

ismétlődés szakasz maradványa.  

Ily módon a nem tökéletes ismétlődések és ezek tökéletes ismétlődésű „mag” 

szegmensének hosszbeli eloszlásában tapasztalható eltérések az ismétlődések kiterjedésével, 

kiterjesztésével, ill. lebomlásával, pusztulásával, kapcsolatos evolúciós eseményeket jeleznek. 

A kapcsolódó genomok párhuzamos vizsgálatát és a standardizált SSR klasszifikációt 

alkalmazó többszörös SSR detektáló módszereket együtt használva várhatóan biológiai 
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szempontból releváns képet nyerhetünk az SSR-ek jelentőségéről a vizsgált bakteriális 

törzsekben.  

 
1. A mikroszatelliták kiválasztása és osztályba sorolása 

• A tökéletes ismétlődések kiválasztása egy saját PERL program segítségével 

történt. A maximum 6 bázispár (bp) hosszúságú ismétlődési egységeket tartalmazó 

minimum 12 bp hosszúságú szakaszokat vettük figyelembe. A nem tökéletes 

ismétlődéseket a Tandem Repeats Finder (TRF) programmal azonosítottuk. 

A nem tökéletes ismétlődésekben, ahol a TRF részleges ismétlődéseket is engedélyez 

az ismétlődések végén, szükségesnek tartottuk a részleges ismétlődések levágását, 

hogy jobban összevethetők legyenek a tökéletes ismétlődésekkel, ahol az ismétlődés 

mindig teljes egységekből áll (1. táblázat). 

1. táblázat. A tökéletes ismétlődések és a nem tökéletes ismétlődések kapcsolata 

 

Tökéletes 

ismétlődés 

        

   aacaacaacaac 

Nem 

tökéletes 

ismétlődés 

(trf) 

 

aagaacaacaacaacatcaacaa 

Nem 

tökéletes 

ismétlődés 

(int) 

 

aagaacaacaacaacatcaac 

 
A „trf” a Tandem Repeats Finder program által megtalált nem tökéletes ismétlődés. Az 
„int” (a az angol „integer”= egész szó rövidítése) „trf”változata, melyet a részleges 
ismétlődések levágásával hoztunk létre.  

 
• Az SSR-eket az ismétlődő egységek és a szekvencián belüli elhelyezkedés alapján 

osztályoztuk és standardizáltuk, például az „acg” osztály egyszerre tartartalmazza az 

adott egységet, valamint permutáltjait és/vagy reverz komplementjeit 

(acg=cga=gac=cgt=gtc=tcg).  

Ha több nem tökéletes ismétlődésű párja volt az adott tökéletes ismétlődésnek, 

azoknak az ismétlődéseknek adtunk prioritást, amelyek az adott tökéletes 

ismétlődéssel azonos osztályba kerültek. Ha nem volt ilyen nem tökéletes ismétlődés, 

az ismétlődő egységek hosszát vettük figyelembe, (pl. egy tökéletes ismétlődés 6 tagú 
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ismétlődő egységgel, párba került egy olyan nem tökéletes ismétlődéssel, amelynek 3 

tagú ismétlődő egysége volt). 

2. Az adatok tárolása, feldolgozása 

• Minden adatot MySQL táblázatokban tároltunk a további analízis számára. Azonos 

lókuszokon található tökéletes és nem tökéletes párokat azonosítottunk. Ezért ezeket 

az ismétlődéseket két független módszerrel (is) azonosítottuk. Az SSR-ek 

megjelöltük/felosztottuk a szerint hogy kódoló vagy nem kódoló régióban találhatók 

az NCBI annotáció CDS rekordja alapján. A rokonokban található ortológ géneket a 

KEGG adatbázisból kerestük ki. A szekvenciákat a CLUSTALW programmal 

illesztettük. Minden további programozást igénylő lépést saját készítésű PERL 

programokkal hajtottunk végre.  

• Annak érdekében, hogy megállapíthassuk a tökéletes és a nem tökéletes 

ismétlődések eloszlásai közötti különbséget és hogy összehasonlíthassuk az 

ismétlődések eloszlását a különböző baktérium törzsekben olyan χ2 kontingencia 

analízist végeztünk, ami a két vizsgált eloszlás azonosságát mutatja ki. A kontingencia 

analízist mind a megabázisonkénti mikroszatellitaszámra, mind pedig a 

megabázisonkénti összmikroszatellita hosszra elvégeztük. Megközelítésünk nagyon 

hasonló a PRIDE módszerhez, amit fehérje szerkezet-összehasonlításra alkalmaznak.  

Eredmények 
 
A) Horizontális géntranszfer események kimutatása 
 

1. A hasonlósági keresés és a filogenetikai analízis eredményei 
 

A három különböző filogenetikai módszer eredményfáinak konszenzusfáit együtt 

vizsgálva választottuk ki azokat, ahol a Chlamydia csoportjában tapasztalt monofília törés 

(azaz legalább 1 az 5 Chlamydia genomból valamelyik másik leszármazási ággal került egy 

klaszterbe vagy valamelyik másik faj csatlakozott a Chlamydia genushoz) több módszerrel is 

kimutatható volt. Ezenfelül a HGT eseménynek másik kritériuma a minimum 50%-os 

támogatottság (PUZZLE Support Value) volt.  

• Tizennégy HGT eseményt sikerült megbízhatóan kimutatni. A Chlamydiák nem 

mutattak HGT preferenciát szignifikánsan egyik taxonómiai csoport felé sem, az 

élőlények mindhárom doménje (Eukaryota, Archaea, Bacteria) képviselteti magát a 

feltételezett donorok között. A kapott adatok világosan mutatják, hogy a HGT-t nem 
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gátolják az egyes specifikus csoportok, hanem a HGT átlépi a taxon határokat. 

Érdekes módon 3 génnek növény HGT donorja, 1 gén pedig gombákkal mutat közeli 

rokonságot, viszont egyetlen állati eredetű HGT érintett gént sem találtunk. 

• A HGT események többségét a Chlamydia muridarumban és a C. pneumoniae 

törzsekben detektáltuk, míg a C. trachomatis ritkábban vett részt horizontális 

géntranszferben. Ez azt sugallja, hogy a laterális géntranszfer különböző rátával 

jelenik meg ezekben a közel rokon genomokban. 4 esetben a Chlamydia muridarum 

egyedül volt befogadó genom, további 7 esetben feltételezzük, hogy a HGT az ág 

közös ősében történhetett, ezért jelent meg a gén az ág valamennyi leszármazottjában. 

A horizontálisan transzferált gének több esetben is ABC transzporter gének, az ATP-

kötő kazetta által kódolt fehérjék gyakran hozhatók kapcsolatba a baktériumok 

körében gyakran kialakuló drogrezisztenciával. Várakozásunkkal ellentétesen nem 

detektáltunk HGT-t az ún. plaszticitás zónában, mely a C. muridarum és a C. 

pneumoniae genomokban a prediktált terminációs helyekhez közel található. 

• A fenti feltételezett HGT gének bázis összetételének statisztikai analízise nem 

támogatta azt az elképzelést miszerint a bázis összetétel jó indikátora a HGT-nek. 

• Sikerült egy konszenzus alapú módszert találnunk, mellyel megbízhatóan ki tudtuk 

mutatni HGT eseményeket. és tudomásunk szerint ez az első szisztematikus 

filogenetikai alapú megközelítés, mely prokariótákban a szerzett gének megbízható 

kimutatását tűzte ki célul.  

• Megállapíthatjuk, hogy bár a Chlamydiák a magasabb rendű eukarióták obligát 

intracelluláris parazitái, s ezáltal feltehetőleg jobban elzártak a HGT-től, mint a 

szabadon élő fajok, eredményeink megmutatják, hogy diverzifikációjukban szerepet 

kapott idegen szekvenciák genomjaikba való felvétele is.  

B) Mikroszatellita vizsgálat 

A vizsgált genomokban a tri- és a hexanukleotid ismétlődések túlsúlyát tapasztaltuk. A 

legtöbb azonosított tökéletes ismétlődést nem tökéletes ismétlődésként is azonosítottuk. 

Annak ellenére, hogy az azonosított ismétlődések száma általában véve kicsi (egyes 

ismétlődés osztályokat ötnél kevesebb tag alkot, sőt egyes esetekben egyetlen 12 nt 

hosszúságú kópia található a teljes genomban), néhány trendet egyértelműen lehetett 

azonosítani.  
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• A 11 vizsgált genomban található SSR-ek eloszlásai eltérő mintázatot mutatnak, mely 

jellemző az adott (vagy több) törzsre. A Chlamydia genomok általában nagyobb 

trinukleotid ismétlődés sűrűséget mutatnak, mint a vizsgált E. coli törzsek. Érdekes 

különbség, hogy a tökéletes aag ismétlődések főleg glutaminsavat kódolnak a 

Chlamydiákban, az E. coliban viszont fenilalanint. 

• Egyéb jellemző jelenségek még a vizsgált törzsek nem tökéletes és a tökéletes 

ismétlődés tartalmában megfigyelt preferált SSR osztályok és variációk jelenléte, 

melyek világosan tükrözik a vizsgált genomokra irányuló különböző evolúciós 

nyomásokat. Az E. coli törzsek előnyben részesítik az acc, agc, atc és a ccg 

trinukleotid ismétlődéseket, mindegyik Chlamydia genom gazdag aag trinukleotid 

ismétlődésekben, bár a mikroszatellita-eloszlás kevésbé homogén, mint az E. coli 

törzsekben. 

• A nem tökéletes ismétlődésként is azonosított tökéletes és a tökéletes ismétlődésként 

is azonosított nem tökéletes ismétlődések eloszlását is összehasonlítottuk a bakteriális 

genomok között. Mind a Chlamydia mind az E. coli genomok esetében általában az 

egyes tagok hasonlósága csoporton belül nagyobb, mint a két taxonómiai csoport 

tagjai között. Az egyetlen említésre méltó kivétel a C. muridarum, amely nagyobb 

hasonlóságot mutat 3 E. coli genomhoz (is). Ez csak a megabázisonkénti 

mikroszatellita hosszaknál figyelhető meg, a megabázisonkénti mikroszatellitaszámok 

esetében azonban nem. Az ismétlődés eloszlások alacsony hasonlósági értéke, 

különösen a Chlamydiákban, azt mutatja, hogy az SSR preferenciák még közel 

rokon törzsekben is különbözhetnek, kialakítva egy új jelleget, mely a speciáció 

alatt változik. Eredményeink megegyeznek azzal az elképzeléssel, hogy annak 

ellenére, hogy a mikroszatelliták kevésbé gyakoriak prokariótákban, mint 

eukariótákban, mégis befolyásolják a génevolúciót. 

• A leghosszabb nem tökéletes ismétlődések a vizsgálatban szereplő 4 E. coli törzs 

sejtmembrán fehérjéket kódoló tolA génjében találhatók. Ez a fehérje nincs jelen a 

Chlamydiákban. Az ftsK génben a többszörös ismétlődések jelenléte néhány rész 

(szegmens) gyors evolúcióját engedheti meg a kódolt fehérjében (FtsK, egy bakteriális 

szegregációs ATPáz) az E. coliban, de a Chlamydiákban nem. A Chlamydiákban 

számos nagy SSR tartalmú gén vagy polimorfikus külső membránfehérjéket (Pmp-

ket) vagy hipotetikus fehérjéket kódol. A Pmp gének által kódolt fehérjék gyakran 
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hozhatók kapcsolatba a baktérium patogenitásával, polimorfizmusuk egyik forrása 

éppen mikroszatellita preferenciájuk lehet. 

• A nagy tökéletes ismétlődés-tartalmú génjeinek funkcionális kategóriáit tekintve (a 

KEGG adatbázis génkatalógusát használtuk) az anyagcserével kapcsolatos gének 

messze a leggyakoribbak vizsgált 11 genomban. A kép egy kicsit más, ha a nagy 

nem tökéletes ismétlődéseket vesszük alapul, ekkor a környezeti információ 

feldolgozás kategóriába tartozó gének alkotják a legnagyobb funkcionális csoportot, 

az anyagcserével kapcsolatos géneket a 2. helyre szorítva.  

• Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a horizontális géntranszfer (HGT) 

eseményeknek az ismétlődés eloszlásokra vonatkozó hatását, megnéztük az összes 

általunk detektált HGT érintett Chlamydia gént, azaz vagy azokat a géneket, amelyek 

a különböző donor fajokból valamelyik Chlamydia törzsbe vagy többük közös ősébe 

HGT-vel „érkeztek”, ahol ez lehetséges volt és meghatároztuk ismétlődés-tartalmukat. 

Azokban az esetekben, amikor valamelyik Chlamydia közös ős volt a befogadó, 

nem detektáltunk különbséget a nem tökéletes ismétlődésként is azonosított 

tökéletes és a tökéletes ismétlődésként is azonosított nem tökéletes trinukleotid 

ismétlődések között (azaz csak olyan ismétlődéseknél találtunk különbségeket, 

melyeknek nem volt más ismétlődésű „párja”). Más esetekben nem találtunk 

trinukleotid ismétlődéseket a HGT-vel megjelenő génekben, ezért a HGT nem lehet 

felelős azokért a genomok közötti különbségekért, melyeket a „Horizontális 

géntranszfer kimutatása” fejezetben tüntettünk fel. Ez alapján azt gondoljuk, hogy 

az itt közölt eredményeket és következtetéseket nem befolyásolták HGT események.  

• Sikerült kimutatni, hogy a vizsgált E. coli és Chlamydia törzsek karakterisztikus SSR 

eloszlást mutatnak, amely a tri- és a hexanukleotid ismétlődések relatív gyakoriságával 

jellemezhető. A tökéletes és a nem tökéletes SSR-ek szimultán analízise az ismétlődés 

osztályok eloszlásának különbözőségét tárta fel a C. muridarumban a jelenlegi 

evolúciós folyamatok jeleként. Állításunkat, miszerint a mikroszatelliták még közel 

rokon törzsekben is hozzájárulnak a prokarióta genomi variabilitáshoz 

alátámasztja az SSR eloszlás mintázatok tapasztalt különbözősége a rokon 

genomokban. A környezeti információ feldolgozással kapcsolatos gének, és különösen 

a Chlamydia-specifikus Pmp fehérjék az olyan jelölt szekvenciák, ahol az SSR-ek 

hozzájárulhatnak a vizsgált törzsek genetikai variációjához.  
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