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KASUTATUD LÜHENDID 
 

A   alaniin 

Ala   alaniin 

Arg   arginiin 

A-sait   aminoatsüülsait 

Asn   asparagiin 

Asp   aspartaat 

C   tsüsteiin 

CAI   koodoni adaptatsiooni indeks (codon adaptation index) 

CU   koodonkasutus (codon usage) 

C-terminaalne  karboksüülterminaalne 

Cys   tsüsteiin 

D   aspartaat 

DR   allavoolu asuv (downstream) regioon 

E   glutamaat 

EF   elongatsioonifaktor 

F   fenüülalaniin 

fMet-tRNAfMet N-formüül-metionüül-tRNA 

Fop   optimaalsete koodonite sagedus (frequency of optimal codons) 

G   glütsiin 

Gln   glutamiin 

Glu   glutamaat 

Gly   glütsiin 

H   histidiin 

His   histidiin 

HMM   Hidden Markov Model 

IF   initsiatsioonifaktor 

I   isoleutsiin 

Ile   isoleutsiin 

IRES   sisemine initsiatsiooni sait (internal ribosome entry site) 

K   lüsiin 

KEG kõrgelt ekspresseeruvad geenid (geenid, millelt transleeritakse valku 

kõrge efektiivsusega) 

L   leutsiin 
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Leu   leutsiin 

Lys   lüsiin 

M   metioniin 

MAP   metioniini aminopeptidaas 

Met   metioniin 

mRNA   informatsiooni (messenger-) RNA 

MSF   multiple sequence file (formaat) 

nsyn   mittesünonüümne 

N   asparagiin 

N-formüül  amino-formüül 

nt   nukleotiid    

N-terminaalne  aminoterminaalne 

ORF   avatud lugemisraam (open reading frame) 

P   proliin 

Phe   fenüülalaniin 

Pro   proliin 

P-sait   peptidüülsait 

PT   peptidüültransferaasi tsenter 

Q   glutamiin 

R   arginiin 

RNA   ribonukleiinhape 

rRNA   ribosomaalne RNA 

S   seriin 

SD   Shine-Dalgarno 

Ser   seriin 

SRP   signaali äratundev partikkel (signal recognition particle) 

syn   sünonüümne 

T   treoniin 

TAT   kaksikarginiini translokatsioon 

Thr   treoniin 

TIR   translatsiooni initisiatsiooni regioon 

Trp   trüptofaan 

Tyr   türosiin 

UTR   mittetransleeritav regioon (untranslated region) 

V   valiin 
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Val   valiin 

W   trüptofaan 

Y   türosiin 
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SISSEJUHATUS 
 

Translatsiooni initsiatsiooni peetakse üheks peamiseks translatsiooni efektiivsust mõjutavaks 

etapiks. Asjaolu, et avatud lugemisraamide (ORF) alguse koodonkasutus erineb ORF-ide 

tagumise poole koodonkasutusest ning et kõrgelt ekspresseeruvad geenid kasutavad teatud 

koodoneid rohkem kui teisi, on ammu tõestatud. Siiski ei ole siiani vaadeldud koodonkasutust 

vaid kitsas kõrgelt ekspresseeruvate geenide grupis positsioonispetsiifiliselt. Käesolevas töös 

keskendutakse peamiselt E. Coli ORF-ide esimeses 10 positsioonis esinevate võimalike 

bioloogiliste signaalide analüüsile positsioonispetsiifiliselt ning võrreldakse tulemusi kõigis ja 

väikeses grupis kõrgelt ekspresseeruvates geenides. Lisaks võrreldakse saadud tulemusi teiste 

eubakterite, arhebakterite ja eukarüootide kõrgelt ekspresseeruvate ja kõigi ORF-ide 

algustega.  
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I KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1. TRANSLATSIOONI INITSIATSIOONI MEHHANISM 

1.1 Eubakterid 

 

Translatsiooni initsiatsioon eubakterites algab ribosoomi 30S subühiku 16S rRNA 3’ otsa 

seondumisega mRNA-l asuva Shine-Dalgarno järestusega (SD) (Shine and Dalgarno, 1974). 

Järgnevalt siseneb N-formüül-metionüül-tRNA (fMet-tRNAfMet) ribosoomi P-saiti. Mõlemat 

protsessi soodustavad kolm  initsiatsioonifaktorit (IF): IF1, IF2, IF3.  Moodustunud 30S 

initsiatsioonikompleks koosneb 30S subühikust, fMet-tRNAfMet-st ja kolmest 

initsiatsioonifaktorist (Gualrezi and Pon, 1990). 30S initsiatsioonikompleksi moodustumine 

on arvatavasti valgusünteesi taset määrav etapp ning on seetõttu peamine translatsiooni 

efektiivsuse määraja (de Smit and van Duin, 1994). Elongatsioonifaktori EF-Tu abil 

toimetatakse ribosoomi A-saiti  mRNA teise koodoniga komplementaarne aminoatsüül-

tRNA.  

 

 

1.2 Eukarüoodid 

 

Eukarüootse translatsiooni initsiatsiooni puhul seondub ribosoomi väike subühik (40S) cap 

struktuurile, mis asub mRNA 5’ otsas, ning skaneerib mRNA-d, kuni leiab esimese 

startkoodoni (Kozak, 1983; 1989a; 1995), mis tuntakse ära aluspaardumise kaudu Met-tRNAi-

ga (Cigan et al., 1988). Esimese AUG reeglist möödapääsemiseks esineb eukarüootides kolm 

erinevat mehhanismi, mis lubavad translatsiooni alustada teiselt või harvemini kolmandalt 

mRNA 5’ otsa lähedal paiknevalt AUG koodonilt: 

1) nn „leaky scanning“ mehhanism – ribosoomi väike subühik võib esimesest AUG koodonist 

mööduda, kui see asub liiga lähedal 5’ otsale ja seetõttu ei suudeta teda efektiivselt ära tunda, 

samuti võib antud mehhanismi põhjuseks olla initsiatsioonikoodoni halb kontekst (Kozak, 

1991a, Slusher et al., 1991). 

2) reinitsiatsioon – kui 80S ribosoom on transleerinud esimese väikese avatud lugemisraami 

(ORF-i) ja jõudnud terminatsioonikoodonini, võib 40S subühik jääda mRNA-le, jätkata 

skaneerimist ning reinitseerida AUG koodonist allavoolu (Kozak, 1999). 
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3) sisemine translatsiooni initsiatsioon – initsiatsioon algab otse mRNA sisestelt IRES 

elementidelt. 

 

 

1.3 Arhead 

 

Arhebakterite translatsiooni initsiatsiooni täpne mehhanism ei ole selge. 16S rRNA ja mRNA 

5’ UTR-i vahelise aluspaardumise vabaenergia väärtuste analüüs Archaeoglobus fulgidus’es, 

Methanococcus jannaschii’s and Methanobacterium thermoautotrophicum’is on näidanud 

vabaenergia langust enne startkoodonit; mustrid on sarnased eubakteritele, kuid mitte  

Saccharomyces cerevisiae’le, mis viitab sellele, et arhebakterid on lähedasemad eubakteritele 

translatsiooni initsiatsiooni seisukohalt (Osada et al., 1999). Lisaks sellele on ka paljud 

arhebakteriaalsed mRNA-d polütsistroonsed. Samas on arheatest leitud eukarüootsete 

initsiatsioonifaktorite homolooge (Bult, 1996; Kyrpides and Woese, 1998a,b), veel enam, eIF-

2γ on arhedes ja eukarüootides väga sarnase järjestusega ning puudub eubakterites (Keeling et 

al., 1998). Seega on arhede translatsioonil nii eukarüootseid kui prokarüootseid omadusi (Bell 

and Jackson, 1998). Näiteks arhea Sulfolobus  solfataricus kasutab kahte erinevat 

translatsiooni initsiatsiooni mehhanismi: (1) polütsitroonsete mRNA-de distaalsetel 

tsistronitel kasutatakse SD-sõltuvat initsiatsiooni, (2) suurel hulgal esinevate mRNA-de 

puhul, kus puudub liiderjärjestus ja mis algavad koheselt initsiatsioonikoodoniga ning 

polütsistroonsete mRNA-de esimese tsistroni puhul kasutatakse „liidrita“ initsiatsiooni 

(Benelli et al., 2003). 

 

 

2. VALGU N-TERMINAALSETE SIGNAALIDE BIOLOOGILINE TÄHTSUS 
2.1 Amino-terminaalse metioniini töötlemine 

 

Eubakteriaalse valgusünteesi alguses moodustub polüpeptiidile fMet ots (Kozak, 1983; 

Meinnel et al., 1993; Schmitt et al., 1996), mis ei ole valgu initsiatsiooniks aboluutselt vajalik 

ning seda võib vaadelda kui initsiatsiooni optimeerimise strateegiat (Mazel et al., 1994). fMet 

töödeldakse järgneva elongatsiooni käigus. Kõigepealt eemaldatakse N-formüül osa 

deformülaasiga, mille tulemusena jääb aminoterminusse metioniin. Märkimisväärse hulga 
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valkude puhul eemaldatakse järgnevalt ka aminoterminaalne metioniin (ülevaade Sherman et 

al., 1985). Erinevates töödes on näidatud, et vastav ensüüm – metioniini aminopeptidaas 

(MAP) – lõikab metioniini ära juhul, kui metioniin esineb selliste aminohapete ees nagu Ala, 

Gly, Pro, Ser, Thr või Val, ning lõikamist ei toimu, kui metioniinile vahetult järgnev 

aminohape on Arg, Asn, Asp, Gln, Glu, Ile, Leu, Lys või Met (Tsunasawa et al., 1985; Ben-

Bassat et al., 1987; Miller et al., 1987; Moerschell et al., 1990). Tavaliselt eelistatakse 

lõikusel metioniinile järgnevat jääki, mille külgahel on lühike; pika või koguka külgahela 

puhul pole MAP võimeline metioniini eemaldama (Hirel et al., 1989; Dalbogue et al., 1990; 

Schmitt et al., 1996).  

MAP ei suuda eemaldada deformüleerimata metioniini ning seetõttu on alati vajalik eelnev N-

formüül-metioniini deformülatsioon (Solbiati et al., 1999). 

N-terminaalse metioniini ära lõikamine toimub ka eukarüootides ja arhebakterites. 

Saccharomyces cerevisiae’s esineb kaks MAP-i: MetAP1 ja MetAP2; MetAP1 on vähem 

efektiivne metioniini eemaldamisel Val-i eest ning MetAP2 omakorda metioniini 

eemaldamisel Gly-i, Cys-i või Thr-i eest (Chen et al., 2002). Arhea Pyrococcus furiosus’e 

MAP paikneb järjestuse alusel evolutsiooniliselt eukarüootide ja bakterite MAP-de vahel 

(Tsunasawa et al., 1997). 

 

2.2 Lokalisatsioonisignaalid 

 

N-terminaalsed järjestused ehk liiderjärjestused suunavad bakterites tekkivad või täielikult 

valmis valgud tsütosoolist plasmamembraani (Schatz and Beckwith, 1990). Signaaljärjestused 

võivad asuda ka valgu sees või C-terminaalses otsas (Kutay et al., 1995).  Erinevate 

ekspordiradade signaaljärjestused on struktuurilt sarnased ning koosnevad positiivselt laetud 

N-terminaalsest domäänist (n-regioon), hüdrofoobsest keskmisest domäänist (h-regioon) ja 

polaarsest C-terminaalsest domäänist (c-regioon), mis ümbritseb lõikesaiti (von Heijne, 1988; 

Izard and Kendall, 1994) (joonis 1). Järjestuste üldises pikkuses on leitud varieerumist 15 

kuni 50 aminohappejäägini (von Heijne, 1986). Variatsioonide põhjustajaks on erineva 

pikkusega n-regioon.  

Lokalisatsioonijärjestused ei puuduta otseselt paari esimest N-terminaalset aminohappejääki 

ning seega jäävad väljapoole käesolevas töös lähemalt uuritud piirkonda. 
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2.3 Degradatsioonisignaalid 

 

N-terminaalne reegel (N-end rule) seob valgu eluea tema N-terminaalsete 

aminohappejääkidega. Valkude omadusi, mis tingivad molekuli lagundamise, kutsutakse 

degradatsioonisignaalideks ehk N-degroniteks. Peamine degradatsioonisignaali komponent 

on valgu destabiliseeriv N-terminaalne aminohappejääk. Nimelt teatud aminohapete 

esinemine valgu N-terminaalses otsas suunab valgu degradatsiooni. Destabiliseerivad 

aminohappejäägid jagatakse primaarseteks, sekundaarseteks ja tertsiaarseteks (tabel 1). 

Tertsiaarsete destabiliseerivate jääkide aktiivsus vajab juurdepääsu N-terminaalsele 

amidohüdrolaasile, mille abil tertsiaarsed jäägid konjugeeritakse sekundaarseteks. E. coli’s 

tertsiaarsed destabiliseerivad jäägid puuduvad. Sekundaarsed destabiliseerivad jäägid 

konjugeeritakse bakterite puhul Leu/Phe-tRNA-proteiini transferaasi ning eukarüootide 

puhul Arg-tRNA-proteiini transferaasi abil omakorda primaarseteks jääkideks. Primaarsete 

järjestuste destabiliseeriv aktiivsus avaldub nende seondumisel ühega kahest valgu E3 (ehk 

N-recognin) seondumiskohast; vastavalt sellele jagatakse primaarsed destabiliseerivad jäägid 

omakorda tüüp 1 ja tüüp 2 primaarseteks destabiliseerivateks jääkideks. Olemas on ka 

stabiliseerivad jäägid, millele N-terminaalse reegli raja sihtmärkkomponendid ei seondu 

piisavalt efektiivselt või ei modifitseeri neid piisavalt efektiivselt (Varshavsky, 1996). 

 

 

Tabel 1. Destabiliseerivad (primaarsed (punane – tüüp 1, sinine – tüüp 2), sekundaarsed ja 

tertsiaarsed) ja stabiliseerivad aminohappejäägid E.coli’s, S. cerevisiae’s ja imetajates 

(küüliku retikulotsüütides ja hiire L-rakkudes). (Küsimärk proliini  ja seriini juures tähistab 

ebakindlat kuuluvust stabiliseerivate järjestuste hulka.) (Varshavsky, 1996). 
 

 

                                           E. coli                                                 S. cerevisiae                      Imetajad 

Primaarsed  F L W Y                                             F L W Y I R K H             F L W Y I R K H  

Sekundaarsed  R K                                                     D E                                    D E C 

Tertsiaarsed                     -                                                           N Q                                   N Q 

Stabiliseerivad  H I N Q D E C A S R G V P? M      C A S T G V P?M            S? G V P?M 
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3. INITSIATSIOONI MÕJUTAVAD JÄRJESTUSE MOTIIVID 

3.1 Eubakterid 

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud lähemalt E. Coli valkude translatsiooni initsiatsiooni mõjutavaid 

järjestuse motiive. Lugedes initsiatsioonikoodoni esimeseks positsiooniks +1, paiknevad 

motiivid, mis on olulised prokarüootse mRNA translatsiooni initsiatsiooni regiooni (TIR) 

äratundmiseks, positsioonide -20 ja +15 vahel (Stormo et al., 1982). Nendeks on 7 

translatsiooni efektiivsuse seisukohalt olulist motiivi: TIR-i sekundaarstruktuur, Shine-

Dalgarno järjestus (SD), enhanser,  vahemaa SD ja startkoodoni vahel, startkoodonist -1 

positsioonis asuv nukleotiid, startkoodonile järgnev regioon ning loomulikult startkoodon ise 

(joonis 1). 

 

        -1 
NUKLEOTIID 

 
Joonis 1.  Translatsiooni efektiivsust määravad motiivid translatsiooni initsiatsiooni 

regioonis.  

 

 

3.1.1 Shine-Dalgarno järjestus 
 

Shine-Dalgarno järjestus on startkoodonile eelnev lühike puriinirikas järjestus, mis paardub 

komplementaarse järjestusega (anti-SD) ribosoomi väikese subühiku 16S rRNA 3’ otsa 

lähedal (5’ – UCACCUCCUUA – 3’) (Shine and Dalgarno 1974; Steitz and Jakes 1975). 

Seondumise peamine tähtsus seisneb  ribosoomi paigutamises õige startkoodoni juurde. De 

Boer et al (1983) poolt uuritud pikkade SD järjestuste inhibitoorne efekt translatsioonile leidis 

taas käsitlust Komarova et al (2002) poolt. Selgus, et pikendatud SD järjestus (10 nt) on palju 

vähem efektiivne kui lühemad SD järjestused (efektiivseim 6 nt). Sakai et al (2000) poolt 

leiti, et SD motiivide järjestused on kõige sagedamini 7-meersed; mõõdeti vabaenergia 

väärtuseid mRNA 5’UTR otsa ja 7-meerse SD motiivi paardumisel (gap’e ja mismatch’e ei 

ENHANSER SD VAHEMIK AUG DR 

SEKUNDAARSTRUKTUUR 
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lubatud), mis andsid informatsiooni SD järjestuse konserveerumise kohta - madal vabaenergia 

väärtus viitas kõrgele konserveerumisele. Kõige sagedamini esinev SD järjestus E.coli’s on 

TCAGGAG (Sakai et al, 2000). SD pole siiski translatsiooni initsiatsiooniks hädavajalik, 

kuna initsiatsioon toimub, kuigi väiksema efektiivsusega, ka mRNA-lt, mis algab koheselt 

startkoodoniga (vanEtten and Janssen, 1998). 

 

 

3.1.2 Vahemik Shine-Dalgarno järjestuse ja startkoodoni vahel 
 

Vahemik SD järjestuse ja startkoodoni vahel on korrelatsioonis SD järjestuse 

konserveerumisega (Shultzaberger et al., 2001) ning seega ka translatsiooni efektiivsusega. 

Optimaalseks vahemiku pikkuseks on pakutud 5 nukleotiidi (Chen et al., 1994), mis vastab ka 

16S rRNA 3’ otsa ja ribosoomi P-saidi vahelise vahemaa pikkusele. 

 

 

3.1.3 Enhanser ja S1 valk 
 

Enhanser on A/U rikas järjestus enne SD järjestust. Enhanser seondub mRNA-le seonduva 

ribosomaalse valgu S1-ga (Boni et al., 1991). S1 on suurim ribosomaalne valk, mis paikneb 

30S subühikus. S1 tagab translatsiooni ka sellistelt E.coli mRNA-delt, millel puudub või on 

nõrk SD järjestus (Roberts and Rabinovitz, 1989; Farwell et al., 1992; Tzareva et al., 1994). 

Hiljuti on näidatud, et S1 on olulise tähtsusega ka pikki SD järjestusi omavate mRNA-de 

efektiivseks translatsiooniks, moduleerides SD-aSD interaktsiooni tugevust (Komarova et al., 

2002). Seega muudab S1 translatsiooni 10 nt SD järjestustega mRNA-delt võimalikuks 

hoolimata teoreetilisest eeldusest, et väga pikk SD-aSD dupleks peaks ribosoomi täielikult 

lõksu püüdma.  

Kuna S1 seondumine enhanserile suudab translatsiooni efektiivsust märkimisväärselt tõsta, 

pakub Komarova et al (2002), et S1 interaktsiooni mRNA-ga võib vaadelda esimese etapina 

translatsiooni initsiatsioonil ja seda isegi siis, kui mRNA kannab pikka SD järjestust.  
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3.1.4 Startkoodonist positsioonis -1 asuv nukleotiid 
 

Kolmandaks initsiatsioonikoodoni kontekstis esinevaks initsiatsioonitaseme mõjutajaks on 

algselt oletatud ja hiljem ka in vivo tõestust leidnud seos vahetult startkoodonile eelneva 

nukleotiidi (-1 positsioon) ja tRNAfMet 37. positsiooni vahel (Esposito et al., 2003). tRNAfMet 

37. positsioonis konserveerunud adeniini ning mRNA -1 positsioonis asuva uridiini vahel 

moodustuv aluspaar soodustab translatsiooni. Vastav nukleotiidide kasutus pole erinevates 

prokarüootides universaalne ning võimalik on ka GC variant. Kuigi see 5’ suunas pikendatud 

koodon-antikoodon interaktsioon ei ole initsiatsiooniks absoluutselt vajalik, võib see anda 

lisaspetsiifilisuse mittestandardsete initsiatsioonikoodonitega transkriptidele ja/või säilitada 

translatsiooni initsiatsiooni spetsiifilisust teatud keskkonna poolt põhjustatud 

stressitingimustes või juhul, kui mRNA või tRNA hulgad on limiteeritud (Esposito et al., 

2003). 

 

 

3.1.5 Startkoodon 
 

Eelistatuimaks startkoodoniks eubakterites on AUG. E.coli’s kasutatakse järgmisi 

startkoodoneid: AUG (~90%), GUG (~8%), UUG (~1%) ja AUU (väga harva) (Schneider et 

al., 1986). Genoomis esinevate startkoodonite suhteline sagedus ja genoomi G+C sisaldus ei 

ole omavahel korrelatsioonis (Rocha et al., 1999). AUG eelistuse põhjuseks on tema 

komplementaarsus initsiaator-tRNA antikoodoniga. 

 
 

3.1.6 Startkoodonist allavoolu asuvad koodonid 
 

Algselt arvati, et startkoodonist allavoolu asuv regioon (DR) mõjutab translatsiooni 

initsiatsiooni mRNA-rRNA komplementaarse aluspaardumise kaudu. Mutatsiooniliste 

muutuste sisseviimisel nii mRNA-sse kui 16S rRNA-sse selline teooria aga kinnitust ei 

leidnud (Firpo and Dahlberg, 1998; O’Connor et al., 1999). Siiski mõjutab see regioon 

translatsiooni initsiatsiooni kontekstipõhiselt (O’Connor et al., 1999). Erinevate +2 koodonite 

kasutusel on saavutatud 15-20 kordne translatsiooni efektiivsuse muutus (Stenström et al., 

2001a). Siiski pole see ilmselt limiteeritud vaid +2 koodoniga. Kuna on leitud, et sama tRNA 
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poolt dekodeeritud isokoodonid annavad ekspressioonitasemelt enamikel juhtudel sarnase 

efekti, võib oletada, et tähtsust omab ka tRNA struktuur, kuid see pole täpsemat kinnitust 

leidnud. Kuni 5 koodoni pikkuste erinevate DR regioonide uurimisel on selgunud, et nn. 

tugev DR regioon võib anda translatsiooni tasemel kõrge efekti ka ilma tugeva Shine-

Dalgarno järjestuseta (Stenström et al., 2001b).  

 

 

3.2 Eukarüoodid 

 

Mitmerakuliste eukarüootide translatsiooni initsiatsioon sõltub viiest aspektist: m7G cap 

struktuur, AUG koodonit ümbritseva primaarjärjestuse kontekst, AUG koodoni asukoht 

(näiteks kas vastav startkoodon on esimene AUG mRNA-l), liiderjärjestuse pikkus ja 

sekundaarstruktuur AUG koodonist nii ülesvoolu kui allavoolu. 

 

 

3.2.1 m7G cap struktuur 
 

Nii pärmis kui imetajates on translatsioon tugevalt m7G cap-sõltuv (Lo et al., 1998; Horikami 

et al., 1984). Metüleeritud cap ja cap-ile seonduvad valgud võivad olla vähem olulised 

mRNA-de puhul, millel on pikk, struktureerimata liiderjärjestus (Gallie et al., 1989; Kozak, 

1991), kuid sellised mRNA-d on harva esinevad. Initsiatsioonikompleks võib mRNA 5’ otsa 

tunda ära ka cap struktuuri puudumisel, kuid see toimub väga ebaefektiivselt (Gunnery and 

Mathews, 1995; Gunnery et al., 1997). 

 

 

3.2.2 AUG koodonit ümbritseva järjestuse kontekst 
 

Selgroogsete translatsiooni initsiatsiooniks on optimaalseim kontekst GCCRCCaugG, kus on 

olulisimateks positsioonideks -3 puriin, eelistatult A, ning +4 positsioonis asuv G; kui 

esimene AUG paikneb nõrgas kontekstis, võib väike subühik initseerida hoopis teise AUG 

pealt (Kozak, 1991a).  
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Ka S. cerevisiae puhul väheneb translatsiooni initsiatsiooni efektiivsus, kui startkoodoni 

kontekst erineb märgatavalt kindlast eelistatud nukleotiidsest kontekstist AA/Uaug; siiski on 

konteksti muutustest põhjustatud efektid pärmis väiksemad kui vertebraatides (Donahue and 

Cigan, 1988; Kozak, 1991b). Pärmi kõrgelt ekspresseeruvates geenides esineb startkoodonist 

ülesvoolu tugev A-eelistus (Cavener and Ray, 1991; Cigan and Donahue, 1987; Yoon and 

Donahue, 1992).  

Drosophila liikidel esineb samuti tugev puriini eelistus positsioonis -3 ning A või C eelistus 

positsioonides -1, -2, -4 ja -5 (Cavener, 1987; Cavener and Ray, 1991). 

 

 

3.2.3 Startkoodon ja selle asukoht 
 

Erinevalt prokarüootidest on eukarüootides alternatiivsed startkoodonid harvemad (Kozak, 

1991a). AUG koodoni kaugus 5’ otsast on sama oluline kui kontekst; selgroogsete mRNA-

dest vähemalt 90% puhul initseerib ribosoom esimeselt AUG koodonilt (Kozak, 1987). 

Mõned ribosoomid võivad aga mööduda AUG-st, mis asub nõrgas kontekstis (Kozak, 1991a). 

 

 

3.2.4 Liiderjärjestuse pikkus 
 

Esimese AUG koodoni äratundmine võib olla takistatud, kui see asub liiga lähedal cap 

struktuurile (Dabrowski and Alwine, 1988; Sedman et al., 1990; Gillmann et al., 

1991).Umbes pooled ribosoomid mööduvad AUG koodonist, mis asub esimese 12 nukleotiidi 

sees alates cap struktuurist, ja initseerivad hoopis allavoolu asuvalt AUG-lt (Kozak, 1991c). 

„Lekkimine“ väheneb, kui liiderjärjestust pikendada 20 nukleotiidini või tekitada mRNA-sse 

sekundaarstruktuur esimesest AUG-st allavoolu (Kozak, 1991c). Edasine liiderjärjestuse 

pikendamine tõstab in vitro initsiatsiooni efektiivsust märkimisväärselt (Kozak, 1991d). 
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3.2.5 Sekundaarstruktuurid AUG läheduses 
 

Cap struktuurist alates esimese 12 nukleotiidi juures asuv sekundaarstruktuur võib 

translatsiooni drastiliselt inhibeerida, kuna takistab 40S ribosoomi seondumist mRNA-le 

(Kozak, 1989b). Kui sekundaarstruktuur esineb piisavalt kaugel cap struktuurist ning 

ribosoomi seondumine mRNA-le ei ole takistatud, siis sõltub juuksenõela stabiilsusest, kas 

see skaneerimist inhibeerib või mitte (Kozak, 1986; 1989b; Hall et al., 1982). Suboptimaalses 

kontekstis asuvat AUG-d tuntakse ära paremini, kui 13-15 positsiooni AUG koodonist 

allavoolu lisada juuksenõela struktuur; selle tulemusena peatub 40S subühik AUG-d 

äratundva tsentriga otse AUG koodoni peal (Kozak, 1990). 

 

 

3.3 Arhead 
 
Ilmselt on ka arhebakterite translatsiooni initsiatsioonile oluline mõju sarnastel motiividel, 

mis mõjutavad ka eubakterite translatsiooni initsiatsiooni efektiivsust. Siiski pole erinevate 

motiivide mõju ulatuse kohta arheates senini midagi täpsemalt teada. 

 

 

4.KOODONKASUTUS 
 

Üle 100-koodoniliste E. coli geenide analüüs on näidanud, et geeni keskmine osa ja viimane 

kolmandik sarnanevad omavahel rohkem kui kumbki neist esimese kolmandikuga (Karlin et 

al., 1998).  Mitmetes bakterites kasutatakse esimese 25 koodoni hulgas eelistatult minoorseid 

koodoneid AGA, AGG, CUA, UCA, AGU, ACA, GGA, CCC ja AUA, ning see eelistus on 

tugevam kõrgelt ekspresseeruvates geenides kui madalalt ekspresseeruvates geenides (Chen 

and Inoue, 1990; Ohno et al., 2001). 
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4.1 Koodoneelistuse mõõtmise meetodid 

4.1.1 CAI 
 

CAI on meetod, mis mõõdab geeni koodonkasutuse relatiivset adaptiivsust kõrgelt 

ekspresseeruvate geenide koodonkasutuse suhtes  (Sharp and Li, 1987). Algselt loodi see 

pärmi (Saccharomyces cerevisiae) põhjal, kuid on kasutatav ka teistes organismides. CAI 

omistab igale koodonile (va stoppkoodonid) parameetri, milleks on relatiivne adaptiivsus (w, 

relative adaptivness). Koodoni relatiivne adaptiivsus on defineeritud kui tema sageduse suhe 

kõige rohkem kasutatavasse sünonüümsesse koodonisse. Parameetri arvutamise aluseks on 

kõrgelt ekspresseeruvate geenide hulk (24 geeni), kuhu kuuluvad ribosoomivalke (ca pooled), 

välismembraanivalke, elongatsioonifaktoreid, kuumaehmatuse valke ja RNA polümeraasi 

subühiku valke kodeerivad geenid. Relatiivne adaptiivsus väljendub järgnevalt: 

 

( ) ( )
( )Gf
Gf

Gw
aa

iaa
iaa

max,

,
, = ,   (1) 

 

kus faa,i on koodoni i (mis kodeerib aminohapet aa) sagedus ja faa,max on kõige rohkem kõrgelt 

ekspresseeruvates geenides G aminohappe aa kodeerimiseks kasutatava koodoni sagedus. 

Relatiivne adaptiivsus varieerub 0-st 1-ni. Vastavalt 0, kui koodonit ei kasutata rühmas G 

üldse, ja 1, kui koodon esineb antud aminohappe puhul rühmas G kõige rohkem.  

Geeni g CAI on kõigi geenijärjestuses olevate koodonite relatiivsete adaptiivsuste 

geomeetriline keskmine: 
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kus wi on i-nda koodoni relatiivne adaptiivsus geenis, milles on N koodonit. Valemi (2) saab 

muuta järgnevaks valemiks: 
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kus wk tähistab nüüd geneetilise koodi 61 koodonist k-nda koodoni relatiivset adaptiivsust. 

Xk,g on koodoni k fraktsioon geenis g olevate koodonite koguarvus: 

 

∑
=

= 61

1
,

,
,

i
gi

gk
gk

C

C
X ,    (4) 

 

kus Ck,g on koodoni k esinemise arv geenis g. Nagu relatiivne adaptiivsuski, varieerub CAI 

0-st 1-ni. Kõrgemad CAI väärtused näitavad, et vastavad geenid on tõenäoliselt kõrgelt 

ekspresseeruvad (Sharp and Li, 1987). 

Algselt vähene andmehulk (kõigest 24 geeni) on tegelikult ettenägelikult valitud ning annab 

adekvaatse tulemuse. Hoolimata suurest hulgast praegu kättesaadavatest 

ekspressiooniandmetest ei ole õnnestunud hiljem korrelatsiooni CAI ja tegeliku 

ekspressioonitaseme vahel tõsta rohkem kui 0,01 punkti võrra (Jansen et al., 2003). Sellise 

tulemuse korral kuulus vastavasse algandmete gruppi (erinev Sharp ja Li algandmetest), mille 

pealt arvutati iga koodoni relatiivne adaptiivsus, 21 geeni, so vaid 3 geeni vähem kui algselt 

loodud mudelis.   

 

 

4.1.2 Fop 
 

Fop (frequency of optimal codons) väärtus igas geenis on defineeritud kui „optimaalsete“ 

koodonite ehk koodonite, mis eeldatakse muutvat translatsiooni kõige efektiivsemaks, arvu ja 

nendega sünonüümsete „suboptimaalsete“ koodonite arvu suhe (Ikemura, 1981). Fop väärtus 

varieerub 0-st (optimaalseid koodoneid ei kasutata) 1-ni (kasutatakse ainult optimaalseid 

koodoneid). 

 

 

4.1.3 CBI 
 

CBI (codon bias index) mõõdab ulatust, milleni geen kasutab optimaalsete koodonite 

alamhulka (Bennetzen and Hall, 1982).  Ekstreemse koodonkasutusega geenis on CBI 

väärtuseks 1 ning juhusliku koodonkasutuse puhul 0. 
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4.1.4 CU 
 

CU (codon usage) indeks avaldati kui alternatiivne võimalus CAI-le (Karlin and Mrazek, 

2000). See mudel kasutab samuti koodonite esinemist geenis, et ennustada 

geeniekspressiooni taset, kuigi esitus on erinev. Ekspressioonimõõt E(g) defineerub 

järgmiselt: 

 

( )
( ) ( ) ( )TfgBChgBRPgB

CgBgE
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1
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kus geenikomplekt C sisaldab kõiki geene genoomis, RP ribosomaalseid valke, Ch 

chaperon’e ja Tf transkriptsioonifaktoreid. Kõrgelt ekspresseeruvad geenid omavad vastavalt 

kõrgemat E(g) väärtust kui madalalt ekspresseeruvad geenid (Karlin and Mrazek, 2000). 

 

 

4.2 Koodonkasutus kõrgelt ekspresseeruvates geenides 

 

Paljud bakterid ja väikesed eukarüoodid kasutavad sünonüümseid koodoneid väga erineva 

sagedusega. Koodoneelistus on märkimisväärselt tugevam kõrgelt ekspresseeruvates geenides 

ning on näidatud selge korrelatsioon sünonüümsete koodonite kasutuse ning valgu hulga 

vahel (Ikemura, 1985). Selline eelistuse erinevus on translatsiooni efektiivsusele suunatud 

selektsiooni tagajärg. Kõrgelt ekspresseeruvate geenide spetsiifilise koodoneelistuse tekke 

peamiseks põhjuseks on mitmete autorite poolt pakutud tRNA-de kättesaadavuse 

varieerumine (näit Andersson et al., 1990).  

Sakai et al (2001) poolt on näidatud E. coli’s selge korrelatsioon Shine-Dalgarno järjestuse 

konserveerumise ja CAI väärtuste vahel: geenid, millel on kõrgem CAI väärtus omavad 

sagedamini tugevat SD järjestust kui vastavate organismide madalama CAI-ga geenid; seega 

kuna CAI väärtus on korrelatsioonis geeni ekspressioonitasemega, järeldub, et SD järjestuse 

konserveerumise ulatus on korrelatsioonis translatsiooni efektiivsusega; põhjuseks ilmselt 

asjaolu, et sagedasti ekspresseeruvate geenide puhul peab ribosoom SD järjestuse 

efektiivsemalt ära tundma kui harvem ekspresseeruvate geenide puhul (Sakai et al., 2001). 

Samas Komarova et al (2002) märgib vastuoluliselt, et kõrgelt ekspresseeruvatel mRNA-del 

ei ilmne translatsiooni efektiivsuse ja SD-aSD dupleksis esinevate komplementaarsete 
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aluspaaride arvu vahel korrelatsiooni, kuid nad jagavad sarnaseid omadusi: neil on üsna pikad 

5’ UTR-id efektiivsuse kindlustamiseks ning mõnel juhul ka translatsiooni reguleerimiseks.  

Sakai et al (2001) poolt leiti ka, et kõrgema CAI-ga geenid kasutavad kõige sagedamini 

startkoodonina koodonit AUG. AUG koodon interakteerub tugevamalt initsiaator-tRNA-ga ja 

on seetõttu kõrgelt ekspresseeruvates geenides eelistatud, et saavutada kõrget translatsiooni 

efektiivsust (Sakai et al., 2001).  

Sünonüümsete koodonite mittejuhuslik kasutus E.coli kõrgelt ekspresseeruvate geenide 

alguses viitab sellele, et initsiatsioonikoodonist allavoolu asuvad koodonid on lisaks SD 

järjestusele ja startkoodonile samuti tähtsad initsiatsiooni efektiivsuse seisukohalt. Allavoolu 

koodonite puhul on kinnitust leidnud +2 positsioonis asuva koodoni kõrge adeniini sisalduse 

seos kõrge ekspressioonitasemega ning vastupidiselt, madala ekspressiooniga on seotud G ja 

C rikkad koodonid; on võimalik, et A-rikkad koodonid hoiavad mRNA selles piirkonnas 

struktureerumata ja sellega soodustavad initsiatsiooni (Stenström et al., 2001a). 

SD ja DR järjestused toimivad koos translatsiooni efektiivsusele, kuid nad võivad ka 

iseseisvalt anda kõrge geeniekspressiooni (Stenström et al., 2002). 

 

 

4.3 Koodonkasutuse ja drop-off mehhanismi seos 

 

Peptidüül-tRNA-de enneaegne ribosoomist vabanemine ehk „drop-off“ on normaalne 

sündmus, mis võib toimuda elongatsiooni käigus (Dinçbas et al., 1999; Menez et al., 2000). 

Kui peptidüül-tRNA-de sünteesi ja drop-off’i kiirus ületab terminatsiooni ja peptidüül-tRNA 

hüdrolüüsi kiiruse, akumuleerub peptidüül-tRNA rakku, selle tõttu väheneb 

aminoatsüleeritava tRNA varu, mis põhjustab translatsiooni inhibitsiooni ning edaspidi raku 

surma (Hérnandez.Sànchez et al., 1998; Dinçbas et al., 1999). Terminatsiooni ja drop-off’i 

suhteline kiirus sõltub vastavalt viimase sense koodoni kompositsioonist, stoppkoodonist ja 

stoppkoodoni kontekstist ning kasvava peptiidi pikkusest; samuti on nendest tingimustest 

sõltuv ka vastava minigeeni toksilisus (Heurgué-Hamard et al., 1996; Dinçbas et al., 1999; 

Tenson et al., 1999; Heurguè-Hamard et al., 2000). Lys, Thr ja Asn koodonitele kognaatsed 

tRNA-d akumuleeruvad peptidüül-tRNA hüdrolaasi suhtes defektsetes rakkudes kõige 

kiiremini ja Leu, Gly, ja Cys koodonitele kognaatsed tRNAd akumuleeruvad kõige 

aeglasemalt (Menninger, 1978). Minigeeni ekspressioon olla letaalne ka metsiktüüpi rakkudes 

(Tenson et al., 1999), kui kasutada tugevat SD järjestust, kuna suureneb tõenäosus, et 
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ribosoom retransleerib sama mini-mRNA-d ilma sellelt pärast peptiidi vabanemist 

dissotseerumata (Heurguè-Hamard et al., 2000). Minigeenid, mis on pikemad kui 4 sense 

koodonit, ei mõjuta metsiktüüpi rakkude kasvu ning üle 6 sense koodoni pikkused minigeenid 

ei mõjuta ka vähendatud peptidüül-tRNA hüdrolaasi aktiivsusega rakkude kasvu (Heurguè-

Hamard et al., 2000). Kasutades kahekoodonilistes minigeenides teises positsioonis erinevaid 

koodoneid, uuriti nende efekti peptidüül-tRNA-hüdrolaasi suhtes defektsetes rakkudes; 

jagades minigeenid toksilisteks, osaliselt toksilisteks ja mittetoksilisteks, selgus, et samasse 

standardse geneetilise koodi lahtrisse kuuluvaid koodoneid kandvad minigeenid omavad 

väheste eranditega sarnast toksilisuse astet (Cruz-Vera et al., 2003). Drop-off’i soodustavad 

koodonid võiksid mRNA ORF-ide esimestes positsioonides käituda laetud tRNA-de 

kättesaadavuse sensorina; kui varu on piisav, siis elongatsioon jätkub, muidu toimub drop-off 

(Cruz-Vera et al., 2003). 

 

 

Tabel 2. Kahest koodonist koosnevate minigeenide toksilisus (Cruz-Vera et al., 2003): 

punane, toksilised minigeenid; sinine, osaliselt toksilised minigeenid; roheline, mitte-

toksilised minigeenid. 
TTT TCT TAT

TAC

TGG
CAT
CAC
CAA CGA
CAG CGG

ATT ACT AAT AGT
ATC ACC AAC
ATA ACA AAA AGA
ATG ACG AAG AGG
GTT

GTA
GTG

TGT
TTC TCC TGC
TTA TCA TAA TGA
TTG TCG TAG Trp
CTT CCT CGT
CTC CCC CGC
CTA CCA
CTG CCG

AGC

Met
GCT GAT GGT

GTC GCC GAC GGC
GCA GAA GGA
GCG GAG GGG

Cys
Ser

Pro

Thr

Ala

Asn

Lys

Arg

Val

Arg

Ser

Gly
Asp

Glu

Phe

Leu

His

Gln
Leu

Ile

Tyr
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II PRAKTILINE OSA 
 

1. EESMÄRK 
 

Käesoleva töö eesmärgiks on järjestuse analüüsi abil selgitada, millised bioloogilised 

signaalid esinevad ORF-ide alguses, võrrelduna geeni teiste piirkondadega ning millised neist 

signaalidest on iseloomulikud kõrgelt ekspresseeruvatele geenidele. 

 

 

2. MEETODID 

2.1 Andmed 

 

Töös kasutatud järjestused on pärit Genbank andmebaasist, versioon 140.0. 

a) eubakterid: Escherichia coli K12 (NC_000913), Bacillus subtilis (NC_000964), 

Haemophilus influenzae RD (NC_000907), Helicobacter pylori 26695 (NC_000915), 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (NC_000962), Treponema pallidum 

(NC_000919), Rickettsia prowazekii (NC_000963), Mycoplasma genitalium 

(NC_000908), Borrelia burgdorferi (NC_001318); 

b) arhebakterid: Methanococcus jannaschii (NC_000909), Archaeoglobus fulgidus 

(NC_000917), Pyrococcus horikoshii (NC_000961); 

c) eukarüoodid: Saccharomyces cerevisiae (NC_001133-NC_001148), Drosophila 

melanogaster (NT_033777-NT_033779, NT_037436, NT_004353-NT_004354), 

Plasmodium falciparum (NC_000521, NC_000910, NC_4314-NC_4318, 

NC_004325-NC_004331). 

Uuritud eubakterite hulka kuuluvad erineva genoomisuuruse (väikseim M.genitalium, suurim 

E.coli), genoomse GC% (madalaim B.burgdorferi’l (28,6%) ja kõrgeim M. tuberculosis’el 

(65,6%)), loodusliku elukeskkonna (parasiitidest vabalt elavate organismideni) ja 

kasvukiirusega organismid. Lisaks uurisime ka kolme arhebakterit. Uuritud eukarüootide 

hulka kuulub nii ainurakseid kui hulkrakseid organisme. 
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2.2 Kõrgelt ekspresseeruvate geenide valimine 

 

E. coli ja S. cerevisiae kõrgelt ekspresseeruvate geenide (KEG) andmehulgad valisime 

programmi CodonW (John Peden, versioon 1.3, http://www.molbiol.ox.ac.uk/cu/) abil 

arvutatud CAI põhjal. 40 geenist koosnevasse andmehulka kuulus vastavalt 40 esimest 

kõrgeima CAI-ga geeni, HMM analüüsis kasutasime ka 25-st ja 60-st kõrgelt ekspresseerunud 

valgust koosnevaid andmehulkasid. Ülejäänud 8 uuritava eubakteri ja 3 arhebakteri KEG-

deks võtsime nende ortoloogid E.coli 40 KEG-iga ning eukarüootide puhul vastavalt 

ortoloogid pärmi 40 KEG-iga. Ortoloogid leidsime kahe genoomi võrdlusel BLAST-iga 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/) (Altschul et al., 1997) kõik valgud kõigi vastu kasutades 

programmi InParanoid (http://inparanoid.cgb.ki.se/) (Remm et al., 2001) ja valisime sellised 

paarid, mis andsid mõlemas suunas parima skoori. Eukarüootide puhul juhul, kui ortoloogide 

otsing andis vähem kui 40 geeni, võtsime vastavad geenid relatiivse adaptiivsuse w 

arvutamise aluseks, mille abil omakorda arvutasime kõigile organismi geenidele CAI ning 

moodustasime 40-st kõrgeima CAI-ga geenist edasistes uuringutes kasutatava kõrgelt 

ekspresseeruvate geenide rühma. 

 

 

2.3 Nukleotiidide sageduse analüüs 

 

Analüüs põhines A, U, C ja G nukleotiidide arvu kokkulugemisel ja protsentuaalse sageduse 

leidmisel igas koodonis regioonis -10. koodonist kuni koodonini +11. Analüüsisime nii kõigi 

geenide kui ka 40 KEG-i nukleotiidide sagedust kolmel erineval alusel: 

1) nukleotiidide üldine sagedus, kus pole arvestatud nukleotiidi asukohta koodoni sees; 

2) sünonüümsetes positsioonides (tavaliselt koodoni 3. positsioon, Leu ja Arg puhul 1. ja 3. 

positsioon) asuvate nukleotiidide sagedus; 

3) mittesünonüümsetes positsioonides asuvate nukleotiidide sagedus. 

Ekstreemsete positsioonide juhuslikkust kontrollisime χ2-testiga (Kendall and Stuart, 1979). 
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2.4 Koodonkasutuse analüüs 

 

Koodonkasutuse analüüs sisaldas kolme etappi: 

1) eelistatud ja välditud koodonite leidmine geeni positsioonides 1-10 (võrrelduna ülejäänud 

geenipiirkonnaga) üle kõigi E. coli geenide; 

2) eelistatud ja välditud koodonite leidmine geeni positsioonides 1-10 (võrrelduna ülejäänud 

geenipiirkonnaga) üle E. coli 40 KEG-is; 

3) tulemuste võrdlemine. 

Eelistatud ja välditud koodonite leidmine põhines χ2-testil (Kendall and Stuart, 1979), mille 

abil saab kontrollida, kas vaatlustulemused on kooskõlas teooria poolt ennustatavatega (antud 

juhul erinevuste olemasolu) või ei kinnita vaatlustulemused teooriat. χ2 leitakse järgneva 

valemi põhjal: 

∑ −
=

E
EA 2

2 )(χ ,   (1) 

kus A (actual, kasutusel on ka termin observed (O)) on vaadeldud tulemus ja E (expected) on 

teooria põhjal oodatud tulemus. Mida enam vaadeldud tulemus erineb teooriast, seda 

suuremaks saab saadud statistiku väärtus. Antud juhul seega, mida suurem on χ2, seda rohkem 

vastavat koodonit vastavas positsioonis eelistatakse (A – E > 0) või välditakse (A – E < 0) 

võrrelduna geeni ülejäänud osaga. χ2- jaotuse täiendkvantiili h väärtuseks ehk nn kriitiliseks 

väärtuseks antud töös on 6,635 (usaldusnivool 0,01 (p-väärtus) ja vabadusastmete arvul 1). 

Vaatluse alt on välja jäetud esimene koodon (initsiatsioonikoodon). 

 

 

2.5 Aminohapete kasutuse analüüs 

 

Aminohapete kasutuse analüüsi tegime analoogselt koodonkasutuse analüüsile (vt punkt 2.4). 

Vaatluse alt on välja jäetud esimene aminohape. 
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2.6 HMM 

 

Kolme erineva HMM (Hidden Markov Model) (Krogh et al., 1994; Eddy, 1998; Durbin et al., 

1998) aluseks võtsime aminohapped positsioonides 2-12 

1) 40 kõrgelt ekspresseerunud valgust, 

2) 60 kõrgelt ekspresseerunud valgust, 

3) 25 kõrgelt ekspresseerunud valgust.  

FASTA formaadist HMM jaoks vajalikku MSF formaati teisendamiseks kasutasime 

programmi belvu (http://www.sacs.ucsf.edu/Documentation/seqsoftware/belvu.html). 

Käsurealt: 

 
belvu –o MSF file.fas > file.msf 

 

Järgnevalt ehitasime HMM mudelid, nii lokaalse kui globaalse: 

 

hmmbuild –g globaalne_mudel.hmm file.msf 

hmmbuild –f lokaalne_mudel.hmm file.msf 

 

Globaalne mudel püüab joondada järjestused kogu nende ulatuses, lokaalne sisaldab ainult 

kõige sarnasemat lokaalset regiooni.  

Mudelid kalibreerisime, et muuta otsingut tundlikumaks ja saada täpsemad E-väärtused 

(expectation values): 

 

hmmcalibrate mudel.hmm 
 

Saadud mudelitega otsisime nii kogu genoomi kui vastava arvu kõrgelt ekspresseerunud 

valkude vastu. Näiteks otsing kogu genoomi vastu näeb käsurealt välja järgmine: 

 
hmmsearch mudel.hmm m52pep.fas 
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2.7 A sageduse ja CAI seose analüüs kõrgelt ekspresseeruvates geenides 

 

Uurimaks A nukleotiidi sageduse ja CAI vahelist seost, jagasime kõik E. coli geenid CAI 

alusel seitsmesse gruppi ning võrdlesime nendes gruppides A kasutust positsioonis +2 ning 

keskmist A kasutust üle positsioonide 3-5. Gruppides sisalduvast erinevast geenide arvust 

tuleneva võimaliku juhuslikkuse hindamiseks teostasime ka standardvea analüüsi. 

 

 

2.8 A nukleotiidi sageduse analüüs sünonüümsetes ja mittesünonüümsetes    

positsioonides 

 

A kasutuse hindamiseks ja võrdlemiseks koodonite sünonüümsetes ja mittesünonüümsetes 

positsioonides nii kõigis kui KEG-des, arvutasime vastavad parameetrid syn (sünonüümne, 

(synonymous)) ja nsyn (mittesünonüümne, (nonsynonymous)): 

si

si

all
HEG

syn
,

,=   (6) 

ni

ni

all
HEG

nsyn
,

,=  (7), 

kus i on vastavalt koodon +2, koodonid 3-5 või koodonid 6-15. HEGi,s on keskmine 

sünonüümse A nukleotiidi sagedus i-ndas koodonis ning HEGi,n on keskmine 

mittesünonüümse A nukleotiidi  sagedus i-ndas koodonis kõrgelt ekspresseeruvates geenides. 

alli,s and alli,n on vastavalt samad parameetrid kõigis geenides. 
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3.TULEMUSED 
3.1 Analüüsimetoodika ülevaade 

 

Töö ülesehitus põhines järgmistel loogilistel alustel (joonis 2): 

Alustuseks otsida erinevusi ORF-ide alguse ja ülejäänud osa vahel. Erinevuste leidmise korral 

kontrollida erinevuste esinemist omakorda kõigi geenide ja kõrgelt ekspresseeruvate geenide 

alguste vahel. Kui ka see uuring annab positiivse tulemuse, uurida, kas sarnaseid signaale 

esineb ka teistes organismides peale E. coli ning mis võiks olla vastavate erinevuste esinemise 

bioloogiline alus.  

Analüüsitud näitajateks olid: 

1) nukleotiidide sagedus 

2) sünonüümsete/mittesünonüümsete nukleotiidide sagedus 

3) koodonite sagedus 

4) aminohapete sagedus 

5) HMM spetsiifiline muster 

 
Joonis 2. Analüüsimetoodika ülevaade. 
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3.2 Nukleotiidide sageduse jaotus geenide alguses 

3.2.1 Nukleotiidide üldine sagedus 
 

Üldise nukleotiidide sageduse jaotuse analüüsist nii kõigi kui KEG grupi puhul selgus, et 

mõlemal juhul on enamesindatud nukleotiidideks A ja U ning vähemesindatuteks G ja C 

(joonis 3AB). Kõige sagedamini esineb A nukleotiid ning A eelistus on eriti tugev KEG 

koodonites 3-5. Alates 10. positsioonist on nii kõigi kui KEG puhul märgata nukleotiidide 

sageduse ühtlustumist. Graafiku pikendamisel 50. positsioonini ühtlane sageduse jaotus 

jätkub (joonist pole näidatud), mis viitab sellele, et erinev nukleotiidide sageduse jaotus on 

iseloomulik just geeni algusele. 
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Joonis 3. Nukleotiidide üldine sagedus A. E. coli kõigis geenides ja B. E. coli KEG-des. 

Positsioon 1 tähistab startkoodonit. Kõrge G sagedus positsioonis -3 ja -4 on seletatav SD 

järjestusega. 
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3.2.2 Nukleotiidide sagedus mittesünonüümsetes ja sünonüümsetes positsioonides 
 

Eraldi koodonite mittesünonüümsetes ja sünonüümsetes positsioonides asuvate nukleotiidide 

sageduse analüüs näitas, et nii kõigis kui KEG-s on A endiselt enimeelistatud nukleotiid 

mittesünonüümsetes positsioonides (joonis 4AB), kuid sünonüümsetes A ülekaal kaob. KEG 

hulgas muutub sünonüümsetes positsioonides eelistatuimaks U (joonis 5B) ning kõigis 

geenides kasutatakse ühtlaselt nii A, U kui C nukleotiidi (joonis 5A). Seega on üldine kõrge A 

eelistus koodonites 2-4 kõigis geenides ja 3-5 KEG-s tõenäoliselt põhjustatud 

mittesünonüümsete positsioonide kõrgest A-sisaldusest. 
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Joonis 4. Mittesünonüümsete nukleotiidide sagedus A. E. coli kõigis geenides ja B. E. coli 

KEG-des. Positsioon 1 tähistab startkoodonit. Kõrge G sagedus positsioonis -3 ja -4 on 

seletatav SD järjestusega. 
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Joonis 5. Sünonüümsete nukleotiidide sagedus A. E. coli kõigis geenides ja B. E. coli KEG-

des. Positsioon 1 tähistab startkoodonit. 

 

 

3.3 Koodonkasutus positsioonide kaupa 

 

Tabelites 3 ja 4 on välja toodud eelistatud ja välditud koodonid kõigis E. coli geenides ja 

KEG-des positsioonides 2-10 võrreldes geeni ülejäänud osaga. Kõigi geenide grupis 

eelistatakse koodoneid, mis on A ja U nukleotiidide rikkad. Koodoni kolmest positsioonist 

vähemalt kahes paiknevad just need nukleotiidid. Välditud koodoniteks on kõigis geenides G 

ja C rikkad koodonid. KEG puhul on eelistatud koodonite hulgas esindatud ka üksikud G ja C 

rikkad koodonid, eriti positsioonis 2, kuid üldiseks tendentsiks on siiski A- ja U-rikkus. KEG 

rühmas oli kriitilist väärtust +6,635 ületanud koodoneid osades positsioonides vähe ning 
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puudusid p-väärtuse 0,01 juures kriitilist väärtust -6,635 ületanud koodonid, mis on 

põhjustatud ilmselt valimi väiksusest.  

 

 

Tabel 3. Koodonkasutus E. coli kõigis geenides positsioonides 2-10 (E – eelistatud koodon, V 

– välditud koodon). 

 
 

Tabel 4. Koodonkasutus E. coli KEG-des positsioonides 2-10 (E – eelistatud koodon, V – 

välditud koodon). 
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3.4 Aminohapete kasutus positsioonide kaupa 

 

Tabelites 5 ja 6 on välja toodud eelistatud ja välditud aminohapped E. coli valkude 

positsioonides 2-10. Kõigis valkudes on positsioonides 2, 3 ja 4 ülekaalukalt enimesindatud 

aminohape lüsiin. Nii suurt ülekaalu ei esinenud üheski teises positsioonis. Eelistatud 

aminohapete hulgas on rohkem hüdrofiilseid  (Lys, Ser, Thr) ja välditute hulgas rohkem 

hüdrofoobseid aminohappeid (Ala, Gly, Val, Leu), samuti Asp ja Glu, mis on negatiivse 

laenguga aminohapped (tabel 5). Võrreldes kõigi valkude aminohapete kasutust kõrgelt 

ekspresseerunud valkude aminohappe kasutusega, on näha, et üldjuhul eelistatakse samu 

aminohappeid (tabel 6), kuigi lüsiini eelistus on positsioonis 2 kadunud ning lisandunud on 

G/C-rikaste koodonite poolt kodeeritav Ala. Seega otsustasime kontrollida, kas N-terminuses 

on võimalik leida kindlat aminohapete mustrit. 

 

 

Tabel 5. E. coli aminohapete kasutus positsioonides 2-10 kõigis valkudes (E-eelistatud 

aminohape, V – välditud aminohape).  
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Tabel 6. E. coli aminohapete kasutus positsioonides 2-10 kõrgelt ekspresseerunud valkudes 

(E-eelistatud aminohape, V – välditud aminohape). Põhjus, miks kõrgelt ekspresseerunud 

valkudes vaid väga vähesed aminohapped ületasid meie poolt seatud 99% tõenäosuse piiri, on 

ilmselt väheses andmehulgas. 

   
   

  

3.5 HMM analüüsi põhimõte, eesmärk ja tulemused 

 

Erinev hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete aminohapete kasutus sai aluseks võimaliku 

aminohappelise mustri otsimiseks Markovi mudeli (HMM) (Krogh et al., 1994; Eddy, 1998; 

Durbin et al., 1998) abil valgu N-terminaalses osas (kasutasime programmi HMMER 2.3, 

http://hmmer.wustl.edu/). HMM kasutab aminohapete jaoks (või nukleotiidide jaoks) 

positsioonispetsiifilisi skoore ning modelleerib ka insertsioone ja deletsioone järjestuses. 

Meetodil on siiski omad limitatsioonid. Nimelt eeldab HMM, et kindla positsiooni samasus 

on sõltumatu kõigi teiste positsioonide samasusest (Durbin et al., 1998). Mudelite aluseks olid 

aminohapped kõrgelt ekspresseerunud valkude (vastavalt 25, 40 ja 60 valgu) positsioonides 2-

12. Mudelid joondasime nii lokaalselt kui globaalselt. 

Saadud mudelite alusel otsisime sarnaseid mustreid nii mudelite enda aluseks olnud 25, 40 ja 

60 kõrgelt ekspresseerunud valgu seast kui ka kõigi E. coli valkude seast. Mudeli E väärtus 

näitab, mitu antud skooriga järjestust võiks leida antud suurusega andmebaasist tänu 

juhuslikule kokkusattumisele, st ilma bioloogilise tähenduseta. Antud andmete puhul oli nii 

globaalse joondamisega mudelil kui ka lokaalse joondamisega mudelil parimaks skoori E-

väärtuseks 8. Oluliseks loetakse tavaliselt E-väärtused, mis on väiksemad kui 0,01. Tulemus 

viitab sellele, et kuigi kindlad aminohapped on valkude N-terminuses üle-esindatud, ei ole 

need aminohapped positsioonide kaupa konserveerunud. Seetõttu ei saa väita bioloogiliselt 

olulise mustri esinemist.  
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3.6 A sagedus E.coli kõrgelt ekspresseeruvates geenides ja kõikides geenides 

 

Kuna eelnevate analüüside tulemuste põhjal võis oletada, et eksisteerib surve nukleotiidide 

tasandil ning eriti oluline on A nukleotiid, keskendusime järgnevates analüüsides ainult 

adenosiinile. Võrreldes A sagedust E. coli kõigis geenides A sagedusega KEG andmehulgas, 

on näha, et KEG-s esineb A supressioon +2 koodonis. Samas on A sagedus positsioonides 3-5 

tõusnud (joonis 6). 
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Joonis 6. A nukleotiidi sagedus E. coli KEG-s ja kõigis geenides. Positsioon 1 tähistab 

startkoodonit. 

 

 

3.7 Korrelatsioon CAI ja A sageduse vahel positsioonides 2 ja 3-5 

 

Kuna eelnevast analüüsist selgus, et A sagedus geeni alguses erineb märgatavalt kõikides 

geenides ja KEG-s, otsustasime uurida võimalikku seost geeni ekspressioonitaseme ja A 

sageduse vahel eraldi positsioonis 2 ja positsioonides 3-5. Jooniselt 7 on näha, et kõrgema 

CAI-ga ehk kõrgemalt ekspresseeruvates geenides A sagedus positsioonis +2 väheneb ning 

positsioonides 3-5 tõuseb. Kui alguses on A sagedus positsioonis +2 suurem kui 

positsioonides 3-5, siis alates CAI väärtusest 0,5 muutub olukord vastupidiseks. Sageduse 

erinevus on kõige suurem suurima CAI-ga geenide grupis. 
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Joonis 7. A nukleotiidi sageduse ja geenide ekspressioonitaseme vaheline seos. 

 

  

3.8 A sagedus teiste organismide kõigis geenides 

 

Teiste organismide kõigi geenide andmehulga analüüsi tulemusena leidsime samuti sarnasusi 

E. coli kõigi geenide A kasutusega. Nii eubakterites kui arheates esineb +2 koodonis kõrgem 

A sagedus kui +3 koodonis või on vastavad sagedused väga sarnased (joonis 8AB). S. 

cerevisiae ja P. falciparum’i puhul jääb A sagedus endiselt madalamaks +3 koodonis 

esinevast A sagedusest ning ainult D. melanogaster’i puhul esineb sarnane muster 

eubakteritega. (joonis 8C). 

Sarnaselt KEG-dega on ka kõigi geenide graafikutel esinevad A sageduse kiired tõusud ja 

langused startkoodonist ülesvoolu asuvates koodonites suure tõenäosusega põhjustatud 

vastavast spetsiifilisest Shine-Dalgarno järjestusest prokarüootide (Shine and Dalgarno 1974; 

Steitz and Jakes 1975; Sakai et al., 2001) ja Kozaki järjestusest (Kozak, 1991a) eukarüootide 

puhul.  
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Joonis 8. A nukleotiidi sagedus erinevates organismides kõigis geenides. Positsioon 1 

tähistab startkoodonit. A. Eubakterid (ecoli – E. coli, bsubt – B. subtilis, hinfl – H. influenzae, 

hpylo – H. pylori, mtube – M. tuberculosis, tpall – T. pallidum, rprow – R. prowazekii, bburg 

– B. burgdorferi, mgeni – M. genitalium). B. Arhead (afulg – A. fulgidus, phori – P. 

horikoshii, mjann- M. jannaschii). C. Eukarüoodid (scere – S. cerevisiae, dmela – D. 

melanogaster, pfalc – P. falciparum) 
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3.9 A sagedus teiste organismide kõrgelt ekspresseeruvates geenides 

 

A kasutuse supressioon  KEG-de +2 koodonis esineb lisaks E. coli’le uuritud 9-st eubakterist 

8-l ja 3-st arhebakterist 2-l (joonis 9ABC). Eranditeks on T. pallidum (kõrgem A sagedus +2 

koodonis kui +3 koodonis) ja A. fulgidus ( puudub A sageduse erinevus koodonite +2 ja +3 

vahel). A sageduse tõus koodonites 3-5 on arhebakterites tagasihoidlikum kui eubakterites. 

Kuigi kõigi uuritud eukarüootide puhul on näha A supressioon +2 koodonis sarnaselt 

eubakteritele, esineb pärmi puhul +4 positsioonis järsk sageduse langus ning Drosophila 

puhul jääb A sagedus järgnevates positsioonides nivoole (joonis 9D). Drosophila KEG-de 

alguses muutub enimeelistatud nukleotiidiks erinevalt teistest siiani uuritud organismidest A 

asemel C (joonist pole näidatud), kuigi enne startkoodonit esineb sarnane kõrge A eelistus 

nagu teistes organismides. Kõige sarnasem A kasutuse muster võrreldes eubakteritega on 

uuritud eukarüootidest P. falciparum’il. Kõigi eukarüootide puhul erinevalt eubakteritest ja 

arheatest on +2 koodoni A sisaldus väiksem kui startkoodoni A sisaldus. 

A sageduse järsk langus eubakterite ja arheate koodonites -3 ja -4 on ilmselt tingitud Shine-

Dalgarno järjestuse (Shine and Dalgarno 1974; Steitz and Jakes 1975; Sakai et al., 2001) G- 

rikastest koodonitest vastavates positsioonides. Eukarüootide puhul ülikõrge A sisaldus 

koodonis -1 on omakorda tõenäoliselt põhjustatud Kozaki järjestuse (Kozak, 1991a) vastavas 

koodonis esinevast kõrgest A eelistusest. 
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Joonis 9. A nukleotiidi sagedus erinevates organismides KEG-des. Positsioon 1 tähistab 

startkoodonit. A. Eubakterid (hinfl – H. influenzae, mtube – M. tuberculosis, ecoli – E. coli, 

mgeni – M. genitalium). (Joonis jätkub järgmisel leheküljel). 

 

 37



B

0

10

20

30

40

50

60

70

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

koodoni positsioon

A
 n

uk
le

ot
iid

i s
ag

ed
us

 (%
)

bsubt rprow hpylo bburg tpall  

C

0

10

20

30

40

50

60

70

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
koodoni positsioon

A
 n

uk
le

ot
iid

i s
ag

ed
us

 (%
)

afulg mjann phori  

D

0

10

20

30

40

50

60

70

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

koodoni positsioon

A
 n

uk
le

ot
iid

i s
ag

ed
us

 (%
)

scere dmela pfalc  
Joonis 9 (järg). A nukleotiidi sagedus erinevates organismides KEG-des. Positsioon 1 

tähistab startkoodonit. B. Eubakterid (bsubt – B. subtilis, rprow – R. prowazekii, hpylo – H. 

pylori, bburg – B. burgdorferi, tpall – T. pallidum). C. Arhead (afulg – A. fulgidus, mjann- M. 

jannaschii, phori – P. horikoshii). D. Eukarüoodid (scere – S. cerevisiae, dmela – D. 

melanogaster, pfalc – P. falciparum). 
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3.10 Positsioonide 2 ja 3 võrdlus kõigis geenides ja kõrgelt ekspresseeruvates geenides 
 
Selleks, et paremini näha, kas ja kui palju on KEG-des positsioonides 2 ja 3-5 A sagedused 

vastavalt langenud ja tõusnud võrreldes kõigi geenidega, jagasime A sagedused KEG-des 

vastavate A sagedustega kõigis geenides (joonis 10). Valdavas enamuses eubakerites  on +2 

koodonis KEG-des A sagedus madalam (va T. pallidum) ja 3-5 koodonite A sagedus kõrgem 

kui kõigis geenides (va R. prowazekii ja B. burgdorferi) (joonis 10AB). Ka arhebakterite 

puhul on märgata sarnast trendi eubakteritega, kuigi arheate puhul on +3 koodoni A sageduse 

tõus KEG-des märgatavalt väiksem võrreldes eubakteritega (joonis 10C). Eukarüootidel 

seevastu puudub omavaheline sarnasus (joonis 10D). Kuigi kõigi kolme uuritud eukarüoodi 

puhul on KEG-des +2 koodoni A sisaldus väiksem kui kõigis geenides, esineb vaid S. 

cerevisiae’l eubakteritele sarnane A sageduse tõus KEG-de +3 koodonis. D. melanogaster’i ja 

P. falciparum’i puhul on ka +3 koodoni A sisaldus KEG-des langenud võrreldes kõigi 

geenidega. 
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Joonis 10. KEG-de ja kõigi geenide A sageduse suhe. Positsioon 1 tähistab startkoodonit. A. 

Eubakterid (hinfl – H. influenzae, mgeni – M. genitalium, hpylo – H. pylori, rprow – R. 

prowazekii, ecoli – E. coli). (Joonis jätkub järgmisel leheküljel). 
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Joonis 10 (järg). KEG-de ja kõigi geenide A sageduse suhe. Positsioon 1 tähistab 

startkoodonit. B. Eubakterid (bsubt – B. subtilis, mtube – M. tuberculosis, tpall – T. pallidum, 

bburg – B. burgdorferi). C. Arhead (afulg – A. fulgidus, mjann- M. jannaschii, phori – P. 

horikoshii). D. Eukarüoodid (dmela – D. melanogaster, pfalc – P. falciparum, scere – S. 

cerevisiae). 
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3.11 Adenosiini kasutus koodoni mittesünonüümsetes ja sünonüümsetes positsioonides 

 

Tuvastamaks, kas nähtud A kasutus eubakterites ja arhebakterites tuleneb koodoni 

mittesünonüümsetest või sünonüümsetest positsioonidest ning võrdlemaks, kas vastav surve 

on KEG-s ja kõigis geenides sarnane, arvutasime parameetrid nsyn ja syn (joonis 11). 

Kaheksal 9-st uuritud eubakterist ja kõigil arhebakteritel esineb madalam mittesünonüümse A 

eelistus +2 koodonis KEG-des kui kõigis geenides (ainus erand on T. pallidum). Samal ajal 

sünonüümse A eelistus +2 koodonis on KEG-des kõrgem kui kõigis geenides (erand 

P.horikoshii). Koodonites 3-5 esineb varieeruvus erinevatel eubakteritel ja arhebakteritel ning 

A-rikkuse saavutamisel pole tõenäoliselt oluline, kas see on saavutatud sünonüümsete või 

mittesünonüümsete positsioonide abil. A on nendes positsioonides KEG-des rohkem  

eelistatud kui kõigis geenides enamuses uuritud eubakterites ja arheates. 
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Joonis 11. A nukleotiidi kasutus mittesünonüümsetes (nsyn) ja sünonüümsetes (syn) 

positsioonides erinevates eubakterites ja arheates. Omavahel on jagatud vastava positsiooni A 

sagedus KEG-des ja kõigis geenides. Positsioonide 3-5 ja 6-15 puhul on kasutatud nende 

positsioonide keskmist A sagedust. (Mida väiksem on lisatud p-väärtus, seda oluliselt 

erinevam on vastavas positsioonis esinev sagedus võrreldes positsioonidega 6-15). 
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4. ARUTELU 
 

Nii E. coli kõigis kui ka kõrgelt ekspresseeruvates geenides esineb A nukleotiidi üleesindatus 

geeni alguses võrreldes ülejäänud geeni osaga (joonis 3). A sageduse ja CAI seose analüüs 

näitas, et A sagedus koodonites +2 ja 3-5 on korrelatsioonis geeni ekspressioonitasemega: +2  

koodoni A sisaldus on kõrgelt ekspresseeruvates geenides alla surutud võrreldes kõigi 

geenidega ning koodonites 3-5, vastupidiselt, tõusnud (joonis 7). Lisaks E. coli’le esines 

selline muster ka enamuses teistes uuritud eubakterites ja nõrgemal kujul arheates (joonis 

10ABC), mis viitab asjaolule, et nukleotiidide kasutus startkoodonist allavoolu ei ole mitte 

lihtsalt suunatud A-rikaste koodonite rohkusele, vaid omab komplekssemat regulatsiooni, eriti 

vahetult startkoodonile järgnevas koodonis. Kuigi kõigil uuritud eukarüootidel ei esinenud A 

sageduse tõusu kõrgelt ekspresseeruvate geenide koodonites 3-5, esines ka eukarüootidel 

siiski sarnaselt eubakteritele A sageduse langus kõrgelt ekspresseeruvate geenide koodonis +2 

(joonis10D). Võimalik, et mingil põhjusel vajalikku madalat A sagedust +2 koodonis kõrgelt 

ekspresseeruvates geenides püütakse kompenseerida kõrgema A sagedusega sünonüümsetes 

positsioonides (joonis 11), et siiski vähendada mRNA sekundaarstruktuuride tekke tõenäosust 

ning suurendada sellega translatsiooni efektiivsust. Järgmised koodonid 3-5 „töötavad“ samuti 

kõrgelt ekspresseeruvate geenide A-rikkama alguse nimel. Madala A kasutuse üheks 

põhjuseks +2 koodonis võiks olla translatsiooniline drop-off. Kõik kahekoodonilised 

minigeenid, mis sisaldavad teises koodonis A nukleotiidi mittesünonüümsetes positsioonides 

(esimeses ja/või teises), on toksilised, kuna toimub drop-off (tabel 2) (Cruz-Vera et al., 2003) 

ning see võiks olla põhjuseks, miks neid püütakse vältida nii palju kui võimalik kõrgelt 

ekspresseeruvates geenides, kuid omakorda kasutada nii palju kui võimalik, et vähendada 

mRNA sekundaarstruktuure.  

Samuti viitab asjaolu, et KEG-des ainult sünonüümsetes koodonites toimub A sageduse tõus, 

ka sellele, et antud positsioonis püütakse hoida kindlat aminohapet. Koodonkasutuse analüüsi 

tulemusena selgus, et kõrgelt ekspresseeruvates geenides ei eelistata sugugi kõigis 

startkoodonile järgnevates koodonites A-rikkaid koodoneid, vaid startkoodonile vahetult 

järgnevas koodonis (+2) muutuvad eelistatumateks G ja C nukleotiidide rikkad koodonid, 

mille tulemusena omakorda muutub ka sagedaseima aminohappe kasutus (tabelid 3-6).  

Lüsiini asemel eelistatakse seriini ja alaniini. Kuigi HMM analüüsist nähtus, et esimesed 12 

N-terminaalset aminohapet ei ole konserveerunud erinevate bakterite kõrgelt ekspresseerunud 

valkude vahel ja järelikult puudub selgelt eristuv primaarjärjestuse motiiv, võib prokarüootide 

puhul ORF-ide algusest leitud mustri alternatiivseks bioloogiliseks aluseks olla seotus amino-
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terminaalse metioniini äralõikamisega, kuna lüsiini eest metioniini ära ei lõigata, küll aga 

lõigatakse metioniin ära seriini ja alaniini eest. Lisaks kuuluvad nii Ser kui Ala N-terminaalse 

reegli kohaselt stabiliseerivate jääkide hulka, samas kui Lys on E. coli’s sekundaarne 

destabiliseeriv aminohappejääk (tabel 1) (Varshavsky, 1996).  

  

 44



5. KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli järjestuse analüüsi abil selgitada, millised bioloogilised 

signaalid esinevad ORF-ide alguses, võrrelduna geenide teiste piirkondadega ning millised 

neist signaalidest on iseloomulikud kõrgelt ekspresseeruvatele geenidele. 

Analüüsisime E. coli geenide nukleotiidset järjestust startkoodonist allvoolu ning 

aminohappekasutust valgu N-terminaalse osa esimeses 10 positsioonis. Tulemuste võrdlemine 

geeni ülejäänud positsioonidega näitas A nukleotiidide üleesindatust ORF-ide alguses nii 

kõigis kui kõrgelt ekspresseeruvates geenides, kuid kõrgelt ekspresseeruvates geenides esines 

spetsiifilisem A kasutus vahetult startkoodonile järgnevates positsioonides. Nimelt toimus +2 

koodonis A sageduse langus mittesünonüümsetes ja tõus sünonüümsetes positsioonides 

võrreldes kõigi geenidega, mille põhjusteks võivad olla (1) toksiliste minigeenide esinemise 

vältimine ja seega translatsioonilise drop-off’i tõenäosuse vähendamine, (2) püüd säilitada 

kindlaid aminohappeid seoses amino-terminaalse metioniini äralõikamise mehhanismiga 

ja/või (3) stabiliseerivate aminohappejääkide eelistamine vastavas positsioonis ning sellega 

kõrgelt ekspresseeruva valgu stabiilsuse suurendamine. Lisaks E. coli’le esines A sageduse 

langus kõrgelt ekspresseeruvate geenide +2 koodonis võrreldes kõigi geenide +2 koodoniga 

ka teistes eubakterites ja eukarüootides ning nõrgemal kujul arheates, mis viitab laiemalt 

levinud mehhanismile efektiivse translatsiooni saavutamisel. 
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6. SUMMARY 
 
The aim of the current paper was to examine which biological signals appear in the beginning 

of ORFs compared to other areas of genes, and which of those signals are specific to highly 

expressed genes. We analyzed the nucleotide and amino acid sequence of E. coli genes and 

proteins in the first 10 positions downstream from the start codon. The comparison of the 

results with other positions of the genes showed the preference of A nucleotide in the 

beginning of ORFs both in all and in highly expressed genes dataset. Still, there was more 

specific usage of A in the positions immediately following the start codon in highly expressed 

genes, namely, the decrease of the frequency of A in nonsynonymous and the increase in 

synonymous positions, which could be caused by (1) the avoidance of toxic minigenes in 

order to decrease the probability of translational drop-off, (2) the attempt to preserve certain 

amino acids related to the amino-terminal methonine removal and/or (3) the preference of 

stabilizing amino acids to increase the stability of highly expressed proteins. In addition to E. 

coli, the decrease of the frequency of A in +2 codon in highly expressed genes compared to 

the +2 codon in all genes dataset also existed on other studied eubacteria and in less amount 

in archaebacteria, which suggests widely common mechanism for achieving effective 

translation. 
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