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Cel pracy
Celem pracy była analiza funkcjonalna pangenomu bakterii
z rodzaju Rhizobium z uwzględnieniem unikalnej struktury
genomów tej grupy bakterii.

Wstęp
Rizobia stanowią unikalną grupę bakterii glebowych
tworzących symbiozę z roślinami bobowatymi (Fabaceae).
Unikalna jest również struktura ich genomów, które są
wieloreplikonowe, z dużymi plazmidami (nawet > 1 Mpz).
Struktura genomów rizobiów odzwierciedla ich wymagający
tryb życia w złożonym środowisku glebowym - w stanie
ciągłej konkurencji i oligotroﬁi oraz przechodzenia w
stan endosymbiotyczny. Stale rosnąca ilość wysokiej jakości
danych sekwencyjnych genomów rizobiów, pozwoliła na
analizy dystrybucji funkcjonalnej informacji genetycznej w
obrębie replikonów, w ujęciu pangenomowym.

Metody
Z publicznie dostępnych baz danych pobrano sekwencje
kompletnych genomów bakterii z rodzaju Rhizobium, w
których wyodrębniono poszczególne replikony. Z wykorzystaniem
oprogramowania anvi’o (ang. analysis and visualization platform
for microbial 'omics) zbudowano trzy zestawy danych
pangenomowych: pangenom obejmujący pełne genomy,
pangenom chromosomalny i pangenom plazmidów (Ryc. 1).
Procedura określenia pangenomu obejmowała serię wzajemnych
porównań sekwencji aminokwasowych poszczególnych CDS-ów
każdego z genomów, następnie stworzenie klastrów sekwencji z
wykorzystaniem algorytmu MCL i określenie odległości
euklidesowych wektorów wystąpienia każdego z klastrów
sekwencji w poszczególnych genomach.
W obrębie przygotowanych zbiorów danych wyznaczono
genom rdzeniowy i dodatkowy, stosując kryterium częstości
występowania genów w analizowanych replikonach odpowiednio
>95% i <=95%. Wszystkie uzyskane klastry genów
zaadnotowano względem bazy COG (ang. Cluster of Orthologs).

Figura 2.
Procentowy udział poszczególnych kategorii COG w pangenomie dodatkowym
chromosomów i plazmidów pochodzących z genomów rodzaju Rhizobium.
A. Wykres słupkowy obrazujący procentowy udział kategorii COG w analizowanych
pangenomach. Porównania, których różnice były istotne statystycznie (p-value < 0,05) oznaczono
gwiazdką.
B. Wykres kropkowy obrazujący relację pomiędzy procentowym udziałem poszczególnych
kategorii COG w pangenomie dodatkowym chromosomów (oś x) i plazmidów (oś y). Czerwoną
elipsą zaznaczono kategorie COG, których procentowy udział w pangenomie plazmidów jest
znacząco wyższy.

Wyniki
Pangenom rodzaju Rhizobium obejmuje 58036 klastrów genowych. W
przypadku chromosomów było to 33020 a dla replikonów
pozachromosomalnych - 32276.
Dane
literaturowe
wskazują,
że
w
przypadku
genomów
wieloreplikonowych obserwuje się zróżnicowanie funkcjonalne
pomiędzy poszczególnymi kategoriami replikonów, które nie
polega jedynie na wzbogaceniu replikonów pozachromosomalnych we
frakcję pangenomu dodatkowego. Aby potwierdzić taką zależność w
pangenomie Rhizobium porównano pod względem funkcjonalnym
frakcję
pangenomu
dodatkowego
pomiędzy
chromosomem
i
plazmidami.
Z zastosowaniem testu Fischer’a dla wariancji w dużej próbie
potwierdzono istotne różnice w procentowym udziale poszczególnych
kategorii COG pomiędzy pangenomem dodatkowym plazmidów i
chromosomów (Ryc. 2). W genomie plazmidowym znacząco częściej
występowały geny zaangażowane w transport i metabolizm
aminokwasów i cukrów (G, E), jak również kodujące białka
odpowiedzialne za przepływ informacji w komórce (T) i regulację
ekspresji innych genów (K). Z kolei w chromosomach częściej
ulokowane były geny odpowiedzialne za replikację i rekombinację DNA,

Wnioski

Rycina 1.
Wizualizacja pangenomu A. chromosomów i B. plazmidów pochodzących
z analizowanych 121 pełnych genomów rodzaju Rhizobium przygotowana
z użyciem narzędzia anvi’o. Poszczególne okręgi symbolizują analizowane
replikony, natomiast promienie odpowiadają wyznaczonym klastrom genów.
Czarny blok oznacza obecność reprezentanta danego klastra w przedstawianym
genomie.

1. Większa częstość występowania w genomie
plazmidowym Rhizobium genów, których kategorie
COG
wiąże
się
z
adaptacją
środowiskową
potwierdzają hipotezę, zgodnie z którą duże
replikony pozachromosomalne odrywają istotną
rolę w przystosowaniu do zajmowanej niszy
ekologicznej i jest to podstawowy element
ewolucyjny kształtujący ich proﬁl funkcjonalny.
2. Wzbogacenie plazmidów we frakcję genów
związanych z regulacją transkrypcji, pozwala
przypuszczać, że w podzielonych genomach istnieje
zwiększone zapotrzebowanie na procesy regulacji
ekspresji informacji genetycznej, która wskutek
dystrybucji na kilka replikonów jest w przypadku
plazmidów, w mniejszym stopniu zintegrowana z
całością genomu.

