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Bioinformatyka: interdyscyplinarna dziedzina, która tworzy metody i
narzędzia umożliwiające zrozumienie danych biologicznych.

Bioinformatyka integruje dane klasyczne z danymi „omicznymi” w celu
analizy złożonych zjawisk oraz zastosowania ich w praktyce.

Biologia jako nauka o danych
■Źródła danych:
projekty sekwencjonowania
DNA i białek;
analiza ekspresji,
dane laboratoryjne, polowe,
kliniczne;
fotografie, filmy, modele;
publikacje.

■Cele bioinformatyki:
zarządzanie danymi;
tworzenie narzędzi do analizy
danych;
interpretacja wyników.

1. Po co bioinformatyka?

Dane biologiczne

Algorytmy, programy.

Biologia

Matematyka

Medycyna

Fizyka

Informatyka

Analiza danych
molekularnych

i zjawisk biologicznych

Bioinformatyka wykorzystuje eksplorację danych oraz generuje nowe
hipotezy w celu identyfikacji ukrytych prawidłowości.

Techniki molekularne generują różnorodne typy danych, które muszą być
wystandaryzowane przed umieszczeniem w bazie danych.

1. Po co bioinformatyka?

Sekwencjonowanie
NGS

Format: reads (.fastq)
np. TTTGGCATT...

Mikromacierze

Spektrometria masowa, MS

Format: .idat, .cel
np. intensywność
fluorescencji, barwa,
współczynnik Rf

Brak
Kontrola

Kontrola
i próba Próba

Sekwencjonowanie
Sangera, kapilary

Chromatografia
cieczowa, HPLC

Format: spektrum mas

Dane kliniczne,
laboratoryjne

Format: fenotypy,
wartości (.sta, xlsx, etc.)

Format: chromatogramFormat: .chromat., .fasta,
.ab1
Format: .chromat., .fasta,
.ab1



Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

08/04/2023

Kornelia Polok 3

Wykorzystanie ogromnej ilości danych „omicznych” związane jest z
szeregiem etapów prowadzących do identyfikacji zjawiska.

W poszczególnych etapach analizy zawęża się zestaw danych przez
stopniową eliminację danych nie związanych z badanym zjawiskiem.

Poszukiwanie wariantów genów
warunkujących choroby

■Dane uzyskane z sekwencjonowania są
porównywane z genomem
referencyjnym w celu identyfikacji
sekwencji będących potencjalnymi
wariantami (lista kandydatów).

■Warianty/geny kandydaci poddaje się
dalszej analizie:
walidacja przez sekwencjonowanie
metodą Sangera;
przewidywanie funkcji na podstawie
modelowania;
eliminacja wariantów powszechnych;
ustalenie dziedziczenia.

1. Po co bioinformatyka?

Genom
referencyjny:

filtrowanie

Odczyt
z sekwenatora

NGS

Pliki
z wariantami

Warianty:
kandydaci

Lista wariantów/
genów

kandydatów
Walidacja

metodą Sangera

Przewidywanie
funkcji

Filtrowanie:
synonimiczne vs.
niesynonimiczne

Eliminacja wariantów
powszechnych

Dziedziczenie
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Biologiczne bazy danych są odpowiedzią na dużą ilość danych,
które zaczęto pozyskiwać wraz z rozwojem genetyki molekularnej.

Ze względu na różnorodność danych, bazy biologiczne są heterogenne,
złożone, trudno kontrolować jednorodność nazw i zapisu.

Znaczenie biologicznych
baz danych

■Umożliwiają przechowywanie i
udostępnianie dużych ilości
informacji biologicznych.

■Redukują koszty badań, gdyż nie
potrzeba każdorazowo
identyfikować danej sekwencji
czy białka.

■Zebranie wielu sekwencji w
jednym miejscu pozwala śledzić
powiązania między nimi.

■Każdy z dostępem do Internetu
może prowadzić badania, co
zwiększa efektywność analiz.

2. Biologiczne bazy danych

Wzrost liczby sekwencji deponowanych w Banku
genów w latach 1996-2009.

Baza danych: zorganizowana kolekcja informacji, które są łatwo
dostępne, uaktualniane i mogą być analizowane.

Biologiczne bazy danych zawierają dane z zakresu genomiki,
transkryptomiki, proteomiki, metabolomiki.

Typy biologicznych baz danych
■Bazy pierwotne: zawierają

„surowe” dane eksperymentalne.
■Bazy wtórne: wyniki analiz

danych pierwotnych, jakość
danych jest sprawdzana.

■Bazy złożone (kompleksowe):
zawierają klika baz
pierwotnych,
wszystkie bazy można
przeszukiwać łącznie na
podstawie dostarczonych
algorytmów (wyszukiwarek);
zawierają zaawansowane
narzędzia do analizy danych.

2. Biologiczne bazy danych: typy

Schematyczne przedstawienie typów biologicznych
baz danych i związków między nimi.

Baza
pierwotna

Baza
wtórna

Surowe
dane

Baza złożona

Analiza
danych

Wykorzystanie
praktyczne
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Pierwotne bazy danych: zawierają „surowe” dane eksperymentalne,
np. sekwencje nukleotydowe, białkowe, warianty alleli.

Pierwotne bazy danych (repozytornie) posiadają wygodne narzędzia
internetowe do wprowadzania danych eksperymentalnych przez badaczy.

Dane te otrzymują numer akcesyjny i nie podlegają modyfikacji.

Charakterystyka baz
pierwotnych

■Zawierają informacje tylko
o sekwencjach lub
strukturze:
GenBank, ENA, DDBJ, –
sekwencje nukleotydowe;
UniProt, PIR – sekwencje
białkowe;
Protein Data Bank (PDB) –
struktury białkowe.

■Dane są publicznie
dostępne, każdy może
skorzystać.

2. Biologiczne bazy danych: pierwotne

Informacje zawarte w bazach muszą być tak
zorganizowane, aby wyszukiwanie danych
było łatwe.

Numer
akcesyjny Nazwa Długość Sekwencja Gatunek

MG995340 KatG 2 223 gtgcccga…
M.
tubercu-
losis

MG995339 KatG 2 223 gggcccg…

M.
tubercu-
losis

Baza danych to tabela, w której kolumny to obszary (pola danych,
zmienne), a wiersze to rekordy. Dane wyszukuje się po słowach
kluczowych. Wyszukane dane prezentowane są jako tabela lub lista.
Każdy wiersz  lub element listy zawiera wszystkie informacje dla
danego rekordu. Często mają one postać formatu typowego dla bazy.

Bazy nukleotydowe: kolekcja sekwencji genomowych, genowych
oraz transkryptów.

Wszystkie bazy nukleotydowe współpracują z bazą sekwencji powstających
w wyniku projektów sekwencjonowania, SRA (Sequence Read Archive).

Bazy nukleotydowe
■GenBank: kolekcja sekwencji

nukleotydowych oraz
otrzymanych w wyniku ich
translacji sekwencji białkowych,
utrzymywana przez NCBI
(National Center for
Biotechnology Information, USA).

■ENA: kolekcja sekwencji
nukleotydowych utrzymywana
przez EBI (European
Bioinformatics Institute).

■DDBJ: jedyna kolekcja sekwencji
nukleotydowych w Azji
utrzymywana przez National
Institute of Genetics w Shizuoka.

2. Biologiczne bazy danych: pierwotne

Bazy nukleotydowe: GenBank (NCBI), ENA i DDBJ.
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Bazy nukleotydowe, GenBank, ENA, DDBJ są zintegrowane
dzięki współpracy w ramach międzynarodowej inicjatywy.

INSDC: International Nucleotide Sequence Database Collaboration
obejmuje integrację danych z sekwencjonowania, annotacji, a także

informacje o próbach i projektach.

2. Biologiczne bazy danych: pierwotne

Typ danych GenBank ENA DDBJ

NGS: Next Generation
Sequencing

SRA: Sequence
Read Archive

ENA: European
Nucleotide
Archive

SRA: Sequence
Read Archive

Sekwencjonowanie
kapilarne

TA: Trace
Archive

TA: Trace
Archive DDBJ

Annotacja sekwencji
(interpretacja) GenBank DDBJ

Próby BioSample BioSample

Projekty BioProject BioProject

SRA: baza sekwencji powstających w wyniku sekwencjonowania genomów. TA: repozytorium
chromatogramów, każda baza ma własne, współpracują ze sobą). BioSample: baza opisująca materiał
biologiczny wykorzystany do sekwencjonowania. BioProject:  informacje o projektach, których dane
są zdeponowane w bazach nukleotydowych.

Pierwotne bazy białkowe: zawierają sekwencje białkowe
lub struktury białkowe.

Bazy białkowe są publicznie dostępne, sekwencje pochodzą z danych
literaturowych oraz analiz komputerowych, głównie translacji in silico.

Bazy białkowe
■PIR: najstarsza baza sekwencji

białkowych wraz z narzędziami
do analizy.

■UniProt: powstała w  2002 r. z
połączenia Swiss-Prot oraz PIR
aby stworzyć globalną,
ogólnodostępną bazę
sekwencji białkowych i
narzędzi do analizy.

■PDB: jedyne repozytorium
struktur przestrzennych białek,
dane pozyskiwane są za
pomocą rentgenografii
strukturalnej i spektroskopii
NMR.

2. Biologiczne bazy danych: pierwotne

Bazy sekwencji białkowych: PIR i UniProt
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Bazy wtórne: zawierają wyniki analiz danych w bazach pierwotnych.
Jakość wprowadzanych do bazy danych jest sprawdzana.

Bazy wtórne często tworzone są automatycznie, np. poprzez translację
sekwencji genomowych. Zawierają narzędzia do analizy sekwencji.

Bazy wtórne
■Podają dodatkowe informacje o

sekwencjach, np. miejsca
katalityczne, domeny.

■Przykłady:
Ensembl: zmienność, funkcja i
regulacja ekspresji sekwencji
nukleotydowych kręgowców;
OMIM: informacja o chorobach
genetycznych człowieka;
InterPro, PROSITE: baza rodzin
białkowych, motywów i domen;
DisProt: baza zmian w białkach
wykazanych eksperymentalnie.

2. Biologiczne bazy danych: wtórne

Bazy złożone (hybrydowe): zawierają kilka baz pierwotnych
oraz zestaw narzędzi do analizy danych.

Bazy specjalistyczne: dotyczą jednego organizmu lub grupy organizmów
(np. Human Protein Atlas).

Bazy złożone
■Każda baza ma własny format,

różne strategie pobierania
danych pierwotnych.

■Przykłady:
NCBI: zawiera np. GenBank,
bazę SNP (dbSNP), bazę
literaturową (PubMed) oraz
narzędzia do analizy, np.
BLAST;
EBI (EMBL-EBI): zawiera np.
ENA, UniProt, Ensembl,
narzędzia np. BLAST,
CLUSTAL, InterProScan.

2. Biologiczne bazy danych: złożone

NCBI

EBI
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Sekwencje w bazach danych występują w postaci plików tekstowych
(ASCI), mają określony format, ale mogą różnić się między bazami.

Numer akcesyjny: unikalny identyfikator sekwencji w bazach danych,
np. AB010203, wersja sekwencji jest oznaczona cyframi po kropce.

Format GenBank
■Oparty jest o sekwencję DNA,

region DNA kodujący białko jest
reprezentowany przez cechę
„region kodujący” (CDS).

■LOCUS: rozpoczyna sekcję
zawierającą informacje o
sekwencji, początkowo odnosiła
się do nazwy gatunku, obecnie
jest to unikalna kombinacja liter i
cyfr, odpowiada numerowi
akcesyjnemu.

■Sekwencje genomowe mają
symbol NT_; z mRNA – NM_;
białka - NP_; chromosomowe –
NC_.

2. Biologiczne bazy danych: rekordy

 Definition: krótki opis sekwencji, nazwa organizmu
oraz gen.

 Accession: unikalny numer akcesyjny.
 SOURCE: skąd pochodzi sekwencja.
 Reference, authors, title: dane autorów i publikacji.

Długość
sekwencji

Cząsteczka, z której pochodzi
sekwencja: DNA, mRNA lub protein

FEATURES: informacje o genach,  produktach, regionach o znaczeniu
biologicznym, w formacie GenBank.

ORIGIN: sekwencja rozpoczyna się w linijce poniżej, w starszych rekordach
mogą być podane informacje o miejscach trawienia.

Features
■Source: obligatoryjna cecha,

podsumowuje długość sekwencji,
organizm, nazwę taksonomiczną i
identyfikator taksonu.

■Gene: region zidentyfikowany jako
gen, któremu nadano nazwę.

■CDS: sekwencja kodująca, region
odpowiadający sekwencji
aminokwasów otrzymanej w
wyniku translacji:
liczby (1-2223) – zakres
nukleotydów odpowiadający
CDS;
protein id: numer akcesyjny
białka.

2. Biologiczne bazy danych: rekordy
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Widok graficzny przedstawia sekwencję nukleotydową połączoną
(uliniowaną) z odpowiadającą jej sekwencją białkową.

Widok graficzny umożliwia analizę sekwencji, projektowanie starterów,
identyfikację transpozonów i sekwencji powtarzalnych.

2. Biologiczne bazy danych: rekordy

Koordynaty
sekwencji
nukleotydowej.

S. konserwatywna
S. regulatorowa

Miejsce przyłączania białka
Rekombinacja
S. insercyjna
S. powtarzalna

Peptyd dojrzały
Gen
RNA

Region kodujący
Inne

Zoom

Dodatkowe informacje
o pozycji i sekwencji.

Strzałki wskazują kierunek 5’3’.

FASTA: format tekstowy stosowany w bioinformatyce, w którym
nukleotydy lub aminokwasy zapisane są jednoliterowym kodem.

Prostota FASTA umożliwia manipulację za pomocą języków skryptowych
takich jak  R, Python, Ruby, Perl.

Cechy FASTA
■Pojedyncza linia tekstu

zawierająca opis sekwencji:
zaczyna się znakiem
większości, „>”;
pierwsze słowo to
identyfikator sekwencji,
tylko on pojawi się w opisie
podczas manipulowania
plikiem np. przy uliniowaniu;
następne słowa to opis
sekwencji.

■Druga linia to ciąg znaków
reprezentujących nukleotydy
lub aminokwasy.

2. Biologiczne bazy danych: rekordy

Sekwencja nukleotydowa.

Sekwencja białkowa.
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Metody bioinformatyczne

Algorytm: ciąg zdefiniowanych czynności (opis kolejnych kroków)
koniecznych do poprawnego rozwiązania problemu (zadania).

Struktura danych: organizacja danych, która umożliwia szybki dostęp do
nich oraz wykonywanie operacji na danych.

Złożoność algorytmów w biologii
■Efektywność algorytmu to ilość

zasobów niezbędnych do jego
wykonania.

■Zasoby obejmują:
liczbę elementarnych operacji
i związany z nimi czas;
ilość pamięci potrzebnej do
wykonania algorytmu.

■Algorytmy heurestyczne
charakteryzują się wysoką
efektywnością, ale sub-
optymalnymi rozwiązaniami. Dla
złożonych problemów
biologicznych algorytmy te są
często wystarczające.

3. Algorytmy w biologii molekularnej

Problem
komiwojażera:
znalezienie
ścieżki w grafie,
która przechodzi
przez węzeł tylko
raz.

Złożenie genomu z krótkich,
nakładających się fragmentów jest
przykładem problemu
komiwojażera. Fragmenty DNA
odpowiadają węzłom, skierowane
krawędzie są ustanawiane między
węzłami grafu skierowanego.
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Systemy biologiczne i systemy komputerowe mają wiele wspólnych
cech, co umożliwia ich integrację w celu rozwiązywania problemów.

Efektywność systemów biologicznych wynika z dynamicznej adaptacji do
zmieniającego się środowiska, efektywność systemów komputerowych

związana jest z szybkością.

Podobieństwa systemów
biologicznych i komputerowych

■Rozproszenie: systemy biologiczne
to cząsteczki, komórki, organizmy,
które współpracują.

■Zdolność do radzenia sobie z
„awariami”, np. patogenami.

■Sieci powiązań, które umożliwiają
komunikację między różnymi
elementami.

■Modularność – niektóre składniki
wykorzystywane są wielokrotnie,
często w różnych procesach.

■Procesy biologiczne są często
stochastyczne.

3. Algorytmy w biologii molekularnej

Systemy biologiczne Systemy komputerowe

Sieci neuronowe Systemy samouczące
się

Ewolucja molekularna Algorytmy genetyczne,
komputer DNA

Kolonie mrówek, roje Optymalizacja
wyszukiwań

Owady społeczne Projektowanie sieci

System
immunologiczny

Modelowanie i
optymalizacja

System wizualny
(widzenie)

Redukcjonizm
wymiarowości

Maksymalny niezależny zbiór (MIS) wykorzystano do analizy układu
komórek prekursorowych organów czuciowych u D. melanogaster.

Algorytmy umożliwiają rozwiązanie istotnych problemów biologicznych, w
tym rozwoju układu nerwowego, tworzenia sieci powiązań.

Komórki SOP D. melanogaster
a maksymalny niezależny zbiór

■SOP: komórki prekursorowe
organów czuciowych.

■Komórki SOP i nie-SOP są
rozmieszczone według
specyficznego planu.

■Komórki SOP blokują rozwój
komórek sąsiednich w ten
sposób, że każda komórka SOP
jest otoczona tylko komórkami
nie-SOP. Dwie komórki SOP nie
stykają się.

■Sposób rozmieszczenia komórek
SOP wyjaśniono przy pomocy
MIS.

3. Algorytmy w biologii molekularnej

Naviakha i bar-Joseph 2021

Rozmieszczenie
komórek SOP w mózgu
D. melanogaster.

Maksymalny niezależny zbiór (MIS):
wybór lokalnych liderów (czerwony
kolor) w grafie tak, że wszystkie
pozostałe węzły połączone są z
liderem, ale nie występują połączenia
między  liderami. Dla 9 punktów MIS
uzyskuje się dla 3 liderów. Obecność
1-2 liderów nie spełnia warunku MIS.
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Metody bioinformatyczne

Nowo zidentyfikowane sekwencje nukleotydowe i białkowe
porównywane są z sekwencjami zdeponowanymi w bazach danych.

Poszukiwanie sekwencji służy poznaniu struktury i funkcji nowo
wyizolowanego fragmentu DNA bez konieczności doświadczeń

laboratoryjnych.

Podobieństwo sekwencji
■Podobieństwo 2 sekwencji :

posiadają statystycznie istotną
liczbę identycznych i podobnych
zasad/aminokwasów.

■ Identyczność (identity): liczba
identycznych zasad lub
aminokwasów.

■Podobieństwo (similarity):
dotyczy tylko białek i oznacza
liczbę aminokwasów podobnych
strukturalnie i funkcjonalnie, np.
kwas asparaginowy i kwas
glutaminowy. Substytucje tych
aminokwasów są
konserwatywne.

4. Porównanie sekwencji: podobieństwo

Porównanie sekwencji 1 (Query) z sekwencją 2 (Sbjct).
Aminokwasy w sekwencji 1 korespondują z aminokwasami w
sekwencji 2 w tej samej kolumnie. Luki są wprowadzone aby
„wyrównać” kolumny. Sekwencje wykazują wysokie podobieństwo
oznaczające wspólne pochodzenie.
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Uliniowanie (alignment): przedstawienie dwóch sekwencji w rzędach
tak, że w kolumnach znajdują się odpowiadające elementy.

Zbieżność (uliniowanie) dotyczy sekwencji nukleotydowych
i aminokwasowych.

Typy uliniowania:
■W zależności od liczby sekwencji:
parami – porównanie dwóch
sekwencji, najczęściej
wykorzystuje się BLAST;
wielokrotne: porównanie wielu
sekwencji, najczęściej
wykorzystuje się CLUSTAL.

■W zależności od długości
sekwencji:
globalne - dwie sekwencje są
zbieżne na całej długości;
lokalne – sekwencje są zbieżne
tylko na niektórych odcinkach.

4. Porównanie sekwencji: uliniowanie

Sekwencje są
w rzędach.

Kolumny należy dopasować na
całej długości.

Kolumny należy dopasować na
całej długości.  Dlatego
konieczne jest wprowadzenie luk.

W uliniowaniu sekwencji wykorzystuje się metodę dot-matrix,
programowanie dynamiczne oraz metody heurystyczne.

Metoda dot-matrix jest często wykorzystywana do wstępnego porównania
sekwencji oraz znajdowania powtórzeń w sekwencjach DNA.

Metoda dot-matrix
■Metoda jakościowa, która

tworzy rodzinę dopasowań dla
poszczególnych rejonów
sekwencji.

■Tworzy się macierz n x m,
gdzie n i m oznacza długość
porównywanych sekwencji.

■Regiony podobne są
zaznaczane jako 1, kropka
itp., regiony różne pozostają
puste.

■Regiony podobne identyfikuje
się jako przekątną główną, tj.
kolekcja elementów Aij, gdzie
i = j.

4. Porównanie sekwencji: uliniowanie

Jedynki reprezentują
przekątną główną.

W praktyce metoda dot-matrix
tworzy „szum informacyjny”.

Dot-matrix dla sekwencji
nukleotydowych. Linia czerwona to
przekątna główna, niebieska to
antyprzekątna główna. Taki układ
może wskazywać na inwersje
chromosomowe.

Dwie kropki w poziomie:
delecja w sekwencji
pionowej.

Dwie kropki w pionie:
delecja w sekwencji
poziomej.

Brak kropki: mutacja.
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Uliniowanie parami: porównanie dwóch sekwencji w celu znalezienia
regionów powiązanych strukturalnie, funkcjonalnie i ewolucyjnie.

Uliniowanie parami nadaje się do poszukiwania mutacji: substytucji, delecji
i insercji. Substytucje występują jako brak zgodności między

aminokwasami, delecje i insercje jako luki.

Programowanie dynamiczne
■ETAP 1. Wybór systemu oceny,

należy nadać wartość dla
dopasowania (match),
niedopasowania (mismatch) i
luki (gap).

■ETAP 2. Porównanie sekwencji
przy pomocy macierzy,

■ETAP 3. Wybranie
optymalnego  uliniowania.

■Dwie sekwencje można
porównać na różne sposoby.

■Ogólna ocena uliniowania
zależy od wybranego systemu
oceny.

4. Porównanie sekwencji: uliniowanie

System oceny w analizie uliniowania w programowaniu dynamicznym
powinien odzwierciedlać zależności ewolucyjne.

Macierze substytucji aminokwasowych: unikalna wartość jest nadawana
każdej substytucji między 20 aminokwasami z uwzględnieniem poziomu

dywergencji, wykorzystane w porównaniach białek.

Macierze substytucji
aminokwasowych

■PAM: na podstawie danych z 36
rodzin białkowych, tylko
substytucje przekazywane
potomstwu, nieletalne są brane
pod uwagę:
PAM1 dla podobieństwa >85%
PAM100 dla odległych
porównań.

■BLOSSUM: na podstawie 500
grup odległych ewolucyjnie
białek, pozwala wykryć motywy
konserwatywne nawet w
białkach
o niskim podobieństwie.

4. Porównanie sekwencji: uliniowanie

Porównanie macierzy substytucji aminokwasowych
PAM i BLOSSUM.



Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

08/04/2023

Kornelia Polok 15

Dobór właściwej macierzy PAM/BLOSSUM wpływa na zbieżność
oraz istotność wyników programowania dynamicznego.

Macierz należy dobierać do przewidywanego podobieństwa. Dla blisko
spokrewnionych białek należy wybrać niższą wartość PAM i wyższą

BLOSSUM.

4. Porównanie sekwencji: uliniowanie

Porównanie syntetazy stilbenowej z Vitis vinifera i Arachis
hypogea za pomocą PAM30 i PAM 250.

PAM30

PAM250

■PAM30 stosuje się do białek blisko
spokrewnionych, podobieństwo
>70%.

■PAM250 dla białek o
podobieństwie poniżej 25%.

■Substytucje aminokwasów np.
fenyloalaniny (F) na izoleucynę (I);
histydyny (H) na asparaginę (N) są
uznawane za niedopasowanie w
PAM30 i konserwatywne
podstawienia (pozytywy) w
PASM250.

■W efekcie PAM30 i PAM250 liczba i
procent pozytywów oraz ogólna
wartość zbieżności (score) różnią
się.

Uliniowanie wielokrotne: porównanie co najmniej 3 sekwencji,
które są częściowo lub całkowicie zbieżne (uliniowane, aligned).

W uliniowaniu wielokrotnym częściej wykorzystuje się sekwencje białkowe
niż nukleotydowe.

■Homologiczne pozycje są
uliniowane w kolumnach na
całej długości analizowanych
sekwencji. Pozycje te są
ewolucyjnie powiązane i
prawdopodobnie  wywodzą się
od wspólnego przodka.

■Uliniowanie wielokrotne dla
białek bardziej odległych
ewolucyjnie jest trudne, gdyż
sekwencja ewoluuje szybciej niż
struktura jej odpowiadająca.

■Dla białek odległych
ewolucyjnie wykorzystuje się
konserwatywne substytucje i
motywy.

4. Porównanie sekwencji: uliniowanie

Przykład uliniowania sekwencji białka GRX.

W uliniowaniu wielokrotnym problem
sprawia porównanie odległych
ewolucyjnie sekwencji. Dlatego zamiast
metod optymalnego uliniowania stosuje
się metody uliniowania w miarę
poprawnego.
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W uliniowaniu wielokrotnym wykorzystuje się metody heurystyczne
zwane jako metody słowne lun k-tuple.

Metody heurystyczne nie gwarantują optymalnego uliniowania. Efektem
jest uliniowanie przybliżone. Wykorzystywane są przez BLAST w

poszukiwaniu sekwencji podobnych do sekwencji zadanej.

Metody heurystyczne
■Są szybsze niż programowanie

dynamiczne i nadają się do
porównań dużej liczby
sekwencji.

■Polegają na identyfikacji
krótkich niezachodzących
fragmentów sekwencji (słów) w
sekwencji zadanej.

■Fragmenty (słowa)
wykorzystywane są do
poszukiwania sekwencji
podobnych.

■k-tuple: definiowana jest
wartość k, która oznacza
długość słowa.

4. Porównanie sekwencji: uliniowanie

Sekwencje są
przeszukiwane pod
kątem obecności i
pozycji PEG.

k = 2GACCTAGC Wyszukuje się
„słów” o długości 2.

GA, AC, CC, CT, TA, AG, GC
Wszystkie możliwe kombinacje.

GA, CC, TA, GC
Wykorzystane są tylko te, które się
nie nakładają.

1. Po co bioinformatyka?

2. Biologiczne bazy danych
Typy baz danych
Bazy pierwotne
Bazy wtórne
Bazy złożone (hybrydowe)

3. Algorytmy w biologii
molekularnej

4. Porównanie sekwencji
Podobieństwo sekwencji
Uliniowanie (zbieżność,
alignment)

5. Modelowanie białek

6. Zastosowania w medycynie

Metody bioinformatyczne
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Modelowanie komputerowe stosuje się, gdy znana jest tylko
sekwencja DNA mogąca być potencjalnym białkiem.

Modelowanie komputerowe jest powszechnie stosowane w projektach
sekwencjonowania genomów, które prowadzą do identyfikacji wielu

potencjalnych ORF i białek.

Poszukiwanie sekwencji
podobnych

■1. Przepisanie sekwencji DNA na
białko:
sekwencja DNA w bazach
danych jest sekwencją
sensowną (5’ do 3’), która jest
identyczna jak mRNA;
sekwencja białka jest zapisana
od N-końca);
sprawdzenie wszystkich ORF.

■2. Porównanie sekwencji
badanego białka z sekwencjami
zdeponowanymi w bazie danych.

5. Modelowanie białek: podstawy

Właściwości fizyko-chemiczne białek wynikają z właściwości
aminokwasów oraz modyfikacji potranslacyjnych.

Właściwości fizyko-chemiczne badanego białka najlepiej określić
korzystając z narzędzi dostępnych na serwerze ExPaSy.

Właściwości fizyko-
chemiczne:

■wzór chemiczny;
■ liczba aminokwasów;
■masa cząsteczkowa;
■ ładunek;
■punkt izoelektryczny;
■współczynnik absorpcji;
■ indeks alifatyczny;
■hydrofobowość;
■ rozpuszczalność w wodzie;
■czas połowicznego rozpadu;
■ indeks stabilności.

5. Modelowanie białek: właściwości

Cecha rPGIP

Wzór C1115H1782N298O326S4

Liczba aminokwasów 224

Masa cząsteczkową 24 706

Punkt izoelektryczny 9,64

Ładunek: suma
wszystkich ładunków

16 ujemnych i 20
dodatnich daje +4,0

Rozpuszczalność w wodzie

Połowiczny rozpad 5,5 h

Stabilność 26,46 (stabilne białko)
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Hydrofobowość określa w jakim stopniu cząsteczka aminokwasu
odpycha wodę, hydrofilność oznacza przyciąganie wody.

Aminokwasy hydrofile najczęściej skierowane są w kierunku
roztworów wodnych, aminokwasy hydrofobowe występują w
„rdzeniu” białka oraz tworzą regiony transmembranowe.

Powinowactwo aminokwasów
do wody zależy od łańcuchów

bocznych
■Większość aminokwasów jest

hydrofilna.  Aminokwasy
hydrofilne są polarne.

■Jedynie siedem
aminokwasów jest
hydrofobowych. Aminokwasy
hydrofobowe nie są polarne.

■Aminokwasy hydrofobowe to:
alanina, cysteina, isoleucyna,
leucyna, metionina,
fenyloalanina i walina.

5. Modelowanie białek: właściwości

Wykres przedstawiający regiony hydrofobowe (żółte) oraz
hydrofilne (różowe). Silny region hydrofobowy jest w
pozycji 100-110 aminokwasów, hydrofilny - 130-140
aminokwasów.

Modyfikacje potranslacyjne obejmują kowalentne modyfikacje N-
końca, C-końca lub łańcuchów bocznych.

Około 5% genów Eukariota koduje enzymy uczestniczące w modyfikacjach
post-translacyjnych białek.

5. Modelowanie białek: modyfikacje

Modyfikacja Aminokwas Białko/enzym zaangażowane

Fosforylacja Tyrozyna, seryna, treonina Kinazy, fosfatazy

Glikozylacja Asparagina, seryna Glikozylotransferazy

Acetylacja Lizyna Acetylotransferazy, deacetylazy

Metylacja Lizyna, arginina Metylotransferazy, demetylazy

Ubikwitynizacja Lizyna Enzymy aktywujące ubikwitynę

SUMOilacja Lizyna Enzymy aktywujące ubikwitynę

Myristoilacja Glicyna N-merystoiltransferazy

Oksydacja Cysteina Peroksydazy, oksydazy
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SUMOilacja polega na przyłączeniu białka SUMO (niskocząsteczkowe
białko podobne do ubikwityny) do lizyny w innych białkach.

SUMOilacja zwiększa stabilność białka, ułatwia transport między
nukleoplazmą a cytoplazmą oraz wpływa na regulację transkrypcji.

■Białka SUMO to rodzina
konserwatywnych białek u
wszystkich Eukariota, u ssaków
kodowanych przez 4 geny.

■SUMO jest syntetyzowane jako
prekursor.

■Koniec C jest trawiony przez
proteazę SENPs, która odsłania
motyw glicynowy.

■Aktywacja przez ATP-zależny
enzym SAE1 i SAE2 – powstaje
tioester.

■Transfer SUMO do enzymu
Ubc9.

■Transfer do białka docelowego.

5. Modelowanie białek: modyfikacje

SUMO

Prekursor SUMO

Trawienie,
SENPs

SUMO

Dojrzałe SUMO

GG Aktywacja
SAE1, SAE2

ATP

SUMO

Aktywne SUMO

GG

SAE1
SAE2

Transfer
do Ubc9

SUMO

Wysoko-
energetyczne
wiązanie
tioestrowe GG

Ubc9

Transfer  do białka
docelowego,

przyłączenie do
lizyny.

SUMO

BiałkoBiałko po
SUMOilacji

GG

K

Modyfikacji podlega tylko część cząsteczek białka. Zachowana jest
równowaga między SUMOilacją i deSUMOilacją.

Zaburzenie równowagi między SOMOilacją i deSUMOilacją prowadzi
do rozwoju wielu chorób.

5. Modelowanie białek: modyfikacje

Yang et al., 2017.

SUMOilacja jest
identyfikowana za
pomocą narzędzi
bioinformatycznych.
Następnie jest ona
potwierdzana
metodami
eksperymentalnymi.
Najczęściej
wykorzystuje się
spektrometrię
masową w
połączeniu z
ekspresją
zmutowanych genów
białek szlaku SUMO.
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Rodzina białek: grupa białek powiązanych ewolucyjnie i mających
wspólne domeny. Rodzina białek odpowiada rodzinie genów.

Białka wchodzące w skład rodziny pochodzą od wspólnego przodka,
mają podobną strukturę przestrzenną, podobne funkcje oraz istotne
podobieństwo sekwencji, które świadczy o homologii.

Białka klasyfikowane są w rodziny
na podstawie podobieństwa
sekwencji aminokwasowej

■Białka pochodzące od wspólnego
przodka to homologi, które dzielą
się na ortologi i paralogi.

■Sekwencja białek
klasyfikowanych w obrębie
jednej rodziny jest identyczna w
>30%, przy czym wartości >40%
oznaczają bliskie
pokrewieństwo.

■Wartości <30% (20-30%)
oznaczają dalsze
pokrewieństwo, takie białka
grupowane są w nadrodziny.

5. Modelowanie białek: rodziny białek

Korelacja między podobieństwem sekwencji
aminokwasowej a podobieństwem strukturalnym dla
białek w bazie CATH. Im wyższe podobieństwo
sekwencji tym bardziej białka są podobne strukturalnie.

Po
do

bi
eń

st
w

o 
st

ru
kt

ur
al

ne
Identyczność sekwencji [%]

Działanie większości leków jest ukierunkowane na białka należące
do 4 rodzin białek ludzkich.

Znajomość struktury białka pozwala na precyzyjne projektowanie leków w
oparciu o modelowanie interakcji białka z lekiem, które poprzedza syntezę

leku i testy kliniczne.

Rodziny białek ludzkich, na które
ukierunkowane są leki

■19% - cylindryczne białka
kanałów jonowych, które
tworzą hydrofilowe pory.

■12% - GPCR to receptory, które
reagują na sygnały
neuroprzekaźników za
pośrednictwem białka G.

■10% - kinazy, które katalizują
reakcję fosforylacji.

■3% - receptory jądrowe, czyli
czynniki transkrypcyjne, które
przez przyłączanie ligandów
regulują ekspresję genów.

5. Modelowanie białek: rodziny białek

Procentowy udział rodzin białkowych będących
celem terapii lekowej.

Liczba i obszary działania leków (FDA):
 239 - system nerwowy,
 200 – układ naczyniowo-sercowy,
 194 – infekcje,
 158 – metabolizm,
 142 – leki immunosupresyjne.

19
12

103
56

Kanały jonowe
GPCR
Kinazy
Receptory jądrowe
Inne
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Domena: region o określonej strukturze przestrzennej. Domeny to
podstawowe jednostki ewolucyjne w białkach.

Domeny klasyfikuje się na podstawie sekwencji, struktury przestrzennej
i lokalizacji. Białka mające wspólne domeny tworzą rodzinę białek.

Najczęstsze domeny człowieka:
domena immunoglobulinowa:
składa się z 2 warstw 7-9 -
nici tworzących -kartkę
domena fibronektyny:
konserwatywna, 100
aminokwasów tworzy -kartkę.

5. Modelowanie białek: rodziny białek

Domena
immunoglobulinowa

Wiele białek składa się z licznych
kopii różnych domen.

Domena
fibronektyny

MAG, transbłonowe białko w komórkach Schwana: 1
domena transblonowa, 4 domeny immunoglobulinowe.

Kontaktyna: immunoglobulina charakterystyczna
dla systemu nerwowego: 1 domena
transbłonowa, 4 domeny fibronektyny, 6 domen
immunoglobulinowych.

Domena transbłonowa

Domena fibronektyny

Domena immunoglobulinowa

Dana domena może zajmować różne regiony w porównywanych
białkach. Domena może być wielokrotnie powtórzona.

U człowieka domeny immunoglobulinowe i fibronektynowe występują
w białkach w różnej liczbie powtórzeń i w różnych miejscach.

Wspólne domeny
■Mogą obejmować całe

porównywane białka.
■Mogą stanowić tylko część

porównywanych białek,
mogą być zlokalizowane w
różnych fragmentach białek.

■Domena może wystąpić w
wielu powtórzeniach w
jednym z białek.

■Domena może wystąpić w
wielu powtórzeniach w
porównywanych białkach.

5. Modelowanie białek: rodziny białek

Wspólna domena obejmuje całe białka, np. lipokalina

Domena x

Domena x

Białko 1

Białko 2

Domena x

Domena x

Białko 1

Białko 2

Wspólna domena jest w różnych  miejscach, np. czynniki
transkrypcyjne  wiążące się z metylowanym DNA

Domena x Domena x

Domena x

Białko 1

Białko 2

Różna liczba powtórzeń domeny w porównywanych
białkach: fibronektyny.



Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

08/04/2023

Kornelia Polok 22

Wspólne domeny mogą występować w białkach znaczenie
różniących się długością oraz sekwencją aminokwasów.

Mutacje w genie MeCP2 prowadzą do powstania zespołu Retta: zaburzenia
neurorozwojowe, niepełnosprawność ruchowa i ograniczona komunikacja.

5. Modelowanie białek: rodziny białek

MBD: ang. methyl CpG binding
domain, domena wiążąca się ze
zmetylowanymi sekwencjami
CpG. Składa się ze skręconej
-kartki oraz -helisy. Na C-
końcu powstaje struktura
„szpilki do włosów”.

MBD 486 amino-
kwasówMeCP2: represor transkrypcji,

komórki nerwowe

-helisa

-kartka
szpilka
do włosów

MBD 605 amino-
kwasówMBD1: H3K9 metylotransferaza

MBD 302 amino-
kwasyMBD2: metylacja w jądrach męskich

MBD 291 amino-
kwasówMBD4: rozpoznaje błędnie sparowane

zasady G-T w wyspach CpG.

1. Po co bioinformatyka?

2. Biologiczne bazy danych
Typy baz danych
Bazy pierwotne
Bazy wtórne
Bazy złożone (hybrydowe)

3. Algorytmy w biologii
molekularnej

4. Porównanie sekwencji
Podobieństwo sekwencji
Uliniowanie (zbieżność,
alignment)

5. Modelowanie białek

6. Zastosowania w medycynie

Metody bioinformatyczne
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Wykorzystanie bioinformatyki do analizy transkryptomu człowieka
umożliwia poznanie molekularnych podstaw choroby Hashimoto.

Choroba Hashimoto związana jest z aktywacją szlaków zapalnych,
interferonów IFN-γ, IFN-α, a także IL6/JAK/STAT3.

Metody wykorzystane w analizie
molekularnych podstaw choroby

Hashimoto
■Choroba autoimmunologiczna,

przewlekłe limfocytowe zapalenie
tarczycy, podwyższony poziom
przeciwciał anty-TG i anty-TGO.

■Wykorzystano dane zawarte w
Gene Expression Ommnibus,
zestaw GSE29315 (GEO, NCBI).

■Do standaryzacji i identyfikacji
genów wykazujących różną
ekspresję u chorych
wykorzystano Perl oraz R.

■Do analizy interakcji pomiędzy
białkami wykorzystano STRING.

6. Zastosowania w medycynie

Zheng et al. 2020

Geny podlegające różnej ekspresji w
chorobie Hashimoto. Geny związane
z odpowiedzią immunologiczną
(czerwony), interakcją między
komórkami (zielony), aktywnością
enzymów (niebieski).

Geny o podwyższonym
poziomie ekspresji w
chorobie Hashimoto:
LCP2: białko cytosolu
limfocytów, PTPRC:
receptor fosfatazy
tyrozynowej, CD3D:
receptor limfocytów T,
HLA: antygeny
leukocytów klasy
II,CO247: peptyd
związany z kalcytoniną.

Potencjalne leki antynowotworowe mogą być identyfikowane na
podstawie struktury białek związanych z nowotworami.

Dokowanie molekularne: analiza dopasowania cząsteczek, np. białka i leku,
na bazie struktury molekularnej.

Dokowanie molekularne w
leczeniu nowotworu piersi

■Na podstawie profili ekspresji
wybrano 17 genów, których
produkty wykazały zwiększoną
aktywność w komórkach
nowotworowych.

■Modele strukturalne białek
pobrano z PDB.

■Potencjalne leki zidentyfikowano
w GSCALite, modele pobrano z
PubChem.

■W białkach określono miejsca
wiązania leków, zdolność
wiązania oceniono na podstawie
kształtu i min. energetycznego.

6. Zastosowania w medycynie

Alam et al., 2022

Zdolność wybranych leków
do wiązania się z białkami o
podwyższonej ekspresji w
komórkach nowotworowych
piersi. Czerwony: im większa
intensywność tym większe
powinowactwo. Zielony:
brak powinowactwa.

Struktura
białka
AKRC1

Ekspresja
białka
AKRC1 w
cytosolu
(zielona
barwa)

Gen AKRC1 koduje
dehydrogenazę hydroksy-
steroidową, która uczestniczy
w metabolizmie hormonów,
głównie progesteronu. Enzym
redukuje grupę karbonylową
(C=O) aldehydów lub ketonów
do alkoholu.
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Integracja biologii molekularnej, bioinformatyki i statystyki
umożliwia efektywną identyfikację biomarkerów i leków.

Modelowanie i walidacja in silico jest skuteczną metodą selekcji
najlepszych kandydatów na leki.

Schemat postępowania
■Wykorzystuje się profile

ekspresji w bazach danych, np.
NCBI-GEO.

■DEG: wybiera się geny
podlegające nadekspresji lub
wyłączeniu w porównaniu z
kontrolą.

■Proponuje się potencjalne cele
dla leków, łącznie z miejscem
wiązania.

■Jako leki dobiera się cząsteczki
wykazujące zdolność łączenia
się z potencjalnymi celami
terapii.

6. Zastosowania w medycynie

Schemat postępowania w poszukiwaniu genów
warunkujących chorobę oraz  w doborze leków.

Kolekcja profili ekspresji
genów – wykorzystanie bazy

NCBI-GEO

Identyfikacja
kluczowych genów

– sieci powiązań

Analiza
funkcjo-

nalna

Identyfikacja genów o
różnej ekspresji (DEG)

Analiza
znaczenia
prognosty

cznego

Analiza
sieci

powią-
zań

Identyfikacja
białka -

receptora

Kolekcja profili
molekularnych leków i ich
receptorów związanych z

chorobą

Kolekcja
wszystkich

możliwych leków

Kolekcja
najlepszych
receptorów

Zestaw leków
1

Zestaw leków
2

Selekcja
spośród 1 i 2

Dokowanie
molekularne
– testowanie

leków

Walidacja dla
różnych

receptorów

Alam et al., 2022

1. Biologiczne bazy danych: znaczenie, typy
 Z czego wynika potrzeba tworzenia biologicznych baz danych?
 Jakie znaczenie mają biologiczne bazy danych?
 Proszę podać definicję biologicznych baz danych.
 Jakie wyróżniamy typy biologicznych baz danych?
 Dane z jakich obszarów badań reprezentowane są najczęściej w bazach

danych?
 Jak powstają wtórne bazy danych?
 Czym charakteryzują się złożone bazy danych?
 Jak schematycznie można przedstawić związki między typami baz

danych?
2. Biologiczne bazy danych: pierwotne

 Jakie dane zawierają pierwotne bazy danych?
 Proszę scharakteryzować organizację danych w pierwotnych bazach

danych.
 Proszę podać przykłady pierwotnych baz danych.
 Czy dane w bazach pierwotnych podlegają modyfikacji? Proszę

uzasadnić odpowiedź.
 Jakie dane zawierają pierwotne bazy nukleotydowe?
 Proszę scharakteryzować pierwotne bazy sekwencji nukleotydowych.
 Jak można opisać bazę SRA?
 Jak powiązane są wszystkie bazy sekwencji nukleotydowych?
 Co oznacza skrót  INSDC?

Zagadnienia 1-2
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3. Biologiczne bazy danych: pierwotne, białkowe.
 Proszę wymienić pierwotne bazy sekwencji białkowych.
 Która z baz sekwencji białkowych przechowuje struktury

przestrzenne białek?
 Skąd pochodzą sekwencje białkowe w bazach pierwotnych?
 Proszę scharakteryzować bazę UniProt.

4. Biologiczne bazy danych: wtórne
 Jakie dane zawierają wtórne bazy danych?
 Proszę podać przykłady wtórnych baz danych.
 Która z wtórnych baz danych zawiera informacje o chorobach

człowieka?
 Która z wtórnych baz danych zawiera informacje o rodzinach

białkowych, domenach, motywach?
5. Biologiczne bazy danych: złożone

 Co zawierają złożone bazy danych?
 Jakie bazy zawiera NCBI?
 Jakie bazy zawiera EBI?
 Czy dane w różnych bazach złożonych są ujednolicone? Proszę

uzasadnić odpowiedź.

Zagadnienia 3-5

6. Rekordy baz danych: format GenBank
 W jakiej postaci występują pliki w biologicznych bazach danych?
 Czy można wprowadzić do biologicznej bazy danych sekwencję w

pliku o rozszerzeniu .doc (.docx) lub odt?
 Jaka cecha jest podstawą formatu GenBank?
 Co w formacie GenBank oznacza: locus i definition?
 Co to jest numer akcesyjny?
 Jakie symbole stosowane są w numerach akcesyjnych sekwencji

genomowych?
 Jakie informacje zawiera cecha FEATURES w formacie GenBank?
 Co oznacza „gene” i „cds” w formacie Genbank?
 Gdzie w formacie GenBank sekwencji nukleotydowej możemy

znaleźć numer akcesyjny białka?
 Co przedstawia widok graficzny formatu GenBank?

7. Rekordy baz danych: format FASTA, algorytmy
 Proszę podać definicję formatu FASTA.
 Dlaczego format FASTA upowszechnił się w bioinformatyce?
 Jakie elementy zawiera format FASTA?
 U Homo sapiens zidentyfikowano sekwencję:

ATGCCGGTATGGCC
Proszę zapisać ją w formacie FASTA.

 Co oznacza pojęcie algorytm?
 Jak wykorzystano maksymalny niezależny zbiór w biologii?

Zagadnienia 6-7
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8. Porównanie sekwencji, podobieństwo
 Co oznacza podobieństwo dwóch sekwencji?
 Co oznacza identyczność (identity) w odniesieniu do

porównywanych sekwencji?
 Co oznacza podobieństwo (similarity) w odniesieniu do

porównywanych sekwencji białkowych?
 Co oznacza pojęcie luka (gap) oraz pozytyw (positive) w przypadku

porównywanych sekwencji?
 Dla dwóch sekwencji białkowych o długości 300 aminokwasów

stwierdzono 60 aminokwasów identycznych i 120 pozytywów.
Proszę podać podobieństwo obu sekwencji w procentach?

9. Porównanie sekwencji, uliniowanie
 Proszę podać definicję uliniowania (zbieżności) w bioinformatyce?
 Jakie wyróżniamy typy uliniowania?
 Czym różni się uliniowanie globalne od lokalnego?
 Proszę wymienić metody wykorzystywane w uliniowaniu sekwencji?
 Na czym polega metoda dot-matrix?
 Proszę pokazać na schemacie metodę dot-matrix.
 Jak rozpoznać inwersję w metodzie dot-matrix?
 Kiedy najczęściej wykorzystuje się metodę dot-matrix?

Zagadnienia 8-9

10.Porównanie sekwencji, uliniowanie parami
 Na czym polega uliniowanie parami?
 Proszę wymienić etapy programowania dynamicznego stosowane

w uliniowaniu parami?
 Czy istnieje tylko jeden sposób uliniowania parami? Proszę

uzasadnić odpowiedź.
 Jak wybór systemów oceny wpływa na istotność statystyczną

uliniowania parami? Proszę przedstawić na schemacie.
 Kiedy najczęściej wykorzystuje się uliniowanie parami?

11.Porównanie sekwencji, uliniowanie, system oceny
 Co to są macierze substytucji aminokwasowych?
 Jakie znamy macierze substytucji aminokwasowych?
 Proszę scharakteryzować zestaw macierzy PAM.
 Czy wszystkie macierze PAM uzyskano z danych

eksperymentalnych? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Proszę scharakteryzować macierz BLOSSUM.
 Jaką macierz PAM i BLOSSUM należy zastosować dla sekwencji

podobnych w 80%?
 Jak wybór macierzy wpływa na uliniowanie? Proszę przedstawić

na przykładzie macierzy PAM?
 Proszę przedstawić wpływ macierzy BLOSSUM na uliniowanie na

dowolnym przykładzie dwóch białek. Proszę wykorzystać BLAST
na stronie NCBI oraz dwie skrajne macierze BLOSSUM.

Zagadnienia 10-11
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12.Porównanie sekwencji, uliniowanie wielokrotne
 Na czym polega uliniowanie wielokrotne?
 Dlaczego uliniowanie wielokrotne białek odległych ewolucyjnie

jest trudne?
 Jakie metody wykorzystuje się w uliniowaniu wielokrotnym?
 Proszę scharakteryzować metody heurystyczne?
 Proszę omówić zastosowanie metod słownych w analizie

sekwencji.
 Czy metody heurystyczne gwarantują optymalne uliniowanie?

Proszę uzasadnić odpowiedź.
13. Modelowanie białek, podstawy

 Kiedy stosujemy komputerowe modelowanie białek?
 Co oznaczają pojęcia: nić sensowna, antysensowna, C-koniec, N-

koniec?
 Jakie właściwości fizyko-chemiczne białka uwzględnia się w

modelowaniu białek?
 Z czego wynikają właściwości fizyko-chemiczne białek?
 Jak wyznacza się ładunek białka?
 Co to jest hydrofobowość?
 Od czego zależy powinowactwo aminokwasów do wody?
 Gdzie w białku zlokalizowane są aminokwasy hydrofobowe, a

gdzie hydrofilne?

Zagadnienia 12-13

14. Modelowanie białek, modyfikacje potranslacyjne
 Na czym polegają modyfikacje potranslacyjne?
 Jaki procent u Eukariota stanowią geny kodujące enzymy

uczestniczące w modyfikacjach potranslacyjnych?
 Proszę wymienić przykłady modyfikacji potranslacyjnych wraz z

zaangażowanym enzymem.
 Na czym polega SUMOilacja?
 Co oznacza skrót „SUMO”?
 Proszę omówić etapy SUMOilacji?
 Do jakiego aminokwasu przyłącza się białko SUMO?
 Jaka jest funkcja SUMOilacji?
 Jaką funkcję pełni proteaza SENPs?
 Jaka jest funkcja białek SAE1 i SAE2?
 Czy wszystkie cząsteczki białka podlegają SUMOilacji? Proszę

uzasadnić odpowiedź.
 Jak identyfikuje się SUMOilację w białku?
 Proszę wymienić choroby wynikające z zaburzenia równowagi

pomiędzy SUMOilacją i deSUMOilacją.

Zagadnienia 14
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15. Modelowanie białek, rodziny białek
 Jak definiujemy rodzinę białek?
 Na jakiej podstawie oceniamy czy białka są blisko spokrewnione?
 Sekwencja białka A jest w 50% identyczna z sekwencją białka B

oraz w 21% z sekwencją białka C, białko B i C mają identyczne
sekwencje w 10%. Które z białek są blisko spokrewnione? Które
białka rozdzieliły się najdawniej?

 Czy białka o podobnej sekwencji mają także podobną strukturę?
Proszę uzasadnić odpowiedź?

 Czy białka o podobnej strukturze mają zawsze podobną
sekwencję?

 Który z parametrów jednoznacznie świadczy o pochodzeniu od
wspólnego przodka: podobna sekwencja czy podobna struktura?
Proszę uzasadnić odpowiedź.

 W jaki sposób znajomość rodzin białkowych wpływa na
projektowanie leków?

 Które rodziny białkowe są najczęściej celem farmakoterapii?

Zagadnienia 15

16. Modelowanie białek, domeny
 Co to jest domena białkowa?
 Na jakiej podstawie klasyfikuje się domeny?
 Co jest podstawową jednostką ewolucyjną w białkach: domena

czy rodzina?
 Jakie domeny najczęściej występują u człowieka?
 Proszę opisać domenę immunoglobulinową i domenę

fibronektyny u człowieka.
 Ile różnych domen może zawierać białko?
 Z jakich domen zbudowane są białka: MAG, kontaktyna?
 Czy pozycja domeny jest stała tzn. zawsze występuje w tym

samym regionie białek? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Jak mogą być zlokalizowane domeny w porównywanych

białkach?
 Proszę podać przykład białek, w których wspólna domena

obejmuje całą długość białka.
 Czy białka mające wspólną domenę muszą mieć taką samą

długość? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 Jak zbudowana jest domena MBD?
 Jaki efekt wywołują mutacje w genach MeCP2?
 Jak powstaje zespół Retta?
 Proszę podać przykłady występowania domeny MBD.

Zagadnienia 16
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