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Gene prediction

Основні підходи:

на основі гомології з відомими генами

або порівняння з відомими амінокислотними  

послідовностями

ab initio – аналіз послідовності як такої



http://genes.mit.edu/genomescan.html

GenomeScan incorporates protein homology information when predicting genes.

This server allows you to input proteins suspected to be similar to regions of your

DNA sequence. You can find such proteins by doing a BLASTX comparison of

your sequence to all known proteins, or by running GENSCAN and then

comparing the results to known proteins using BLASTP.
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Gene prediction

ab initio – на основі аналізу послідовності як такої (наявність 

стартових і стоп-кодонів, регуляторних цис-елементів, сплайс-

сайтів і поліА-сигналів для еукаріотів, сайтів зв’язування 

рибосоми для прокаріотів etc).



ORF prediction:



ORF prediction:

Leu – 6 codons

Ala – 4 codons

Trp – 1 codon

Ratio in random sequence:

6 : 4 : 1

In proteins:

6.9 : 6.5 : 1

E. coli:  6600 ORFs vs 4400 real genes



Ланцюг (модель) Маркова (Markov model)

Стан системи у даний момент залежить ТІЛЬКИ від її стану у попередній момент
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Hidden Markov model – HMM

S1
S2 S3 S4 S5

P12 P23 P34 P45

X1
X2 X3 X4 X5

Приховані стани

Результати спостережень



Hidden states

Observations



Hidden Markov model – HMM

S1
S2 S3 S4 S5

P12 P23 P34 P45

X1
X2 X3 X4 X5

Приховані стани

Результати спостережень

Для нуклеотидної послідовності:

Приховані стани – типи геномних ділянок (стартовий кодон, 

кодуюча послідовність, сплайс-сайт і т.д.)

Спостерігються – нуклеотиди A, T, G або C



AAAGC ATG CAT TTA ACG AGA GCA CAA GGG CTC TAA TGCCG

4 states: non-coding, coding, start/stop

Nucleotides {A,C,G,T} are the observables

Different states generate nucleotides at different frequencies

• Спостереження генерується (emitted) на основі ймовірностей, встановлених 
для відомих ділянок того чи іншого типу

• Розраховується імовірність для кожного пояснення спостережень з метою 
пошуку найбільш правдоподібного пояснення (найбільш правдоподібної 
послідовності “станів”)





Upstream

Start

codon

Stop

codon
Exon

5’ splice site
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3’ splice site
Downstream

exon 1 exon 2 exon 3

AGCTAGCAGTATGTCATGGCATGTTCGGAGGTAGTACGTAGAGGTAGCTAGTATAGGTCGATAGTACGCGA



http://genes.mit.edu/GENSCAN.html

http://www.cbs.dtu.dk/services/HMMgene/
http://exon.gatech.edu/GeneMark/





http://genie.dartmouth.edu/scope/

http://www.cbs.dtu.dk/services/Promoter/

Promoter and cis-element prediction



http://www.gene-regulation.com/

http://bip.weizmann.ac.il/

toolbox/overview.html



Gene annotation

Передбачення ab initio

Порівняння з послідовностями кДНК і EST

Пошук трансльованої послідовності у білкових базах даних

Пошук стандартних мотивів і доменів

Аналіз літературних даних



Cytochrome c oxidase

Biological process
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catalytic activity
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heme-cooper terminal 
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oxidoreductase activity, acting 

on heme group of donors

oxidoreductase activity, acting 

on heme group of donors, 

oxygene as receptor

Gene ontology (GO)

http://geneontology.org/ система опису функцій 

генів за допомогою 

стандартизованого 

словника



Genome assembly

Sequence 

reads

Contig

Scaffolds

Chromosome

300–500 bp

5–10 kb

30–50 kb





reads

reference

Individual genome assembly



reference

reads

Individual genome assembly
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Individual genome assembly



reads

reference

De novo assembly





Contigs

Scaffold



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://www.ensembl.org/

http://genome-euro.ucsc.edu/

Genome browsers



https://www.encodeproject.org/

Білкові гени і гени РНК

Промотори і енхансери, стартові точки транскрипції

Профілі експресії і транскрипти

Профілі чутливості до ДНКази І

Епігенетичні маркери

Сайти зв’язування транскрипційних факторів



Сайти 

зв’язування TF

Гени

Транскрипти і 

профілі 

експресії

Модифікації 

гістонів

Метилювання 

ДНК

Сайти 

гіперчутливості до 

ДНКази І

Стани 

хроматину

(University of California, Santa Cruz)





3D genome structure: Hi-C
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Chromatin compartments



Correlation of the spatial proximity with the similarity of 

chromatin states



Correlation of the spatial proximity with the co-expression values



Loop domains



TADs



Mitosis Interphase



http://promoter.bx.psu.edu/hi-c/index.html

3D Genome browsers



http://3dgb.cs.mcgill.ca/



Contigs

De novo genome assembly
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Common wombat 

(Vombatus ursinus)

Common raccoon

(Procyon lotor)

Virginia opossum

(Didelphis virginiana)
Tammar wallaby

(Macropus eugenii)


