Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

2020‐05‐26

Metody bioinformatyczne
1. Biologiczne bazy danych
Typy baz danych
Bazy pierwotne
Bazy wtórne
Bazy złożone (hybrydowe)

2. Rekordy baz danych
Format GenBank
Format graficzny (Graphic)
Format FASTA

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

Kornelia Polok

1

Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

2020‐05‐26

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

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

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

1. Biologiczne bazy danych: typy
Baza danych: zorganizowana kolekcja informacji, które są łatwo
dostępne, uaktualniane i mogą być analizowane.
Typy biologicznych baz danych

■ Bazy pierwotne: zawierają

„surowe” dane eksperymentalne;

Surowe
dane

Wykorzystanie
praktyczne

■ 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.

Baza
pierwotna

Analiza
danych

Baza
wtórna

Baza złożona
Schematyczne przedstawienie typów biologicznych
baz danych i związków między nimi.

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

Kornelia Polok

2

Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

2020‐05‐26

1. Biologiczne bazy danych: pierwotne
Pierwotne bazy danych: zawierają „surowe” dane eksperymentalne,
np. sekwencje nukleotydowe, białkowe, warianty alleli.
Informacje zawarte w bazach muszą być tak
zorganizowane, aby wyszukiwanie danych
było łatwe.

Charakterystyka baz
pierwotnych

■ Zawierają informacje tylko
o sekwencjach lub
strukturze:

GenBank, ENA, DDBJ, –
sekwencje nukleotydowe;

Numer
akcesyjny

Nazwa

Długość

MG995340

KatG

MG995339

KatG

Sekwencja

Gatunek

2 223

gtgcccga…

M.
tuberculosis

2 223

gggcccg…

UniProt, PIR – sekwencje
białkowe;
Protein Data Bank (PDB) –
struktury białkowe.

■ Dane są publicznie

dostępne, każdy może
skorzystać.

M.
tuberculosis

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.

Pierwotne bazy danych (repozytornie) posiadają wygodne narzędzia
internetowe do wprowadzania danych eksperymentalnych przez badaczy.
Dane te otrzymują numer akcesyjny i nie podlegają modyfikacji.

1. Biologiczne bazy danych: pierwotne
Bazy nukleotydowe: kolekcja sekwencji genomowych, genowych
oraz transkryptów.
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.

Bazy nukleotydowe: GenBank (NCBI), ENA i DDBJ.

Wszystkie bazy nukleotydowe współpracują z bazą sekwencji powstających
w wyniku projektów sekwencjonowania, SRA (Sequence Read Archive).
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1. Biologiczne bazy danych: pierwotne
Bazy nukleotydowe, GenBank, ENA, DDBJ są zintegrowane
dzięki współpracy w ramach międzynarodowej inicjatywy.
Typ danych

GenBank

ENA

DDBJ

NGS: Next Generation
Sequencing

SRA: Sequence
Read Archive

Sekwencjonowanie
kapilarne

TA: Trace
Archive

Annotacja sekwencji
(interpretacja)

GenBank

Próby

BioSample

BioSample

Projekty

BioProject

BioProject

SRA: Sequence
Read Archive
ENA: European
Nucleotide
Archive

TA: Trace
Archive DDBJ
DDBJ

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.

INSDC: International Nucleotide Sequence Database Collaboration
obejmuje integrację danych z sekwencjonowania, annotacji, a także
informacje o próbach i projektach.

1. Biologiczne bazy danych: pierwotne
Pierwotne bazy białkowe: zawierają sekwencje białkowe
lub struktury białkowe.
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.

Bazy sekwencji białkowych: PIR i UniProt

Bazy białkowe są publicznie dostępne, sekwencje pochodzą z danych
literaturowych oraz analiz komputerowych, głównie translacji in silico.
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1. Biologiczne bazy danych: wtórne
Bazy wtórne: zawierają wyniki analiz danych w bazach pierwotnych.
Jakość wprowadzanych do bazy danych jest sprawdzana.
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.
Bazy wtórne często tworzone są automatycznie, np. poprzez translację
sekwencji genomowych. Zawierają narzędzia do analizy sekwencji.

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

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.

EBI

Bazy specjalistyczne: dotyczą jednego organizmu lub grupy organizmów
(np. Human Protein Atlas).
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Metody bioinformatyczne
1. Biologiczne bazy danych
Typy baz danych
Bazy pierwotne
Bazy wtórne
Bazy złożone (hybrydowe)

2. Rekordy baz danych
Format GenBank
Format graficzny (Graphic)
Format FASTA

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

2. Rekordy baz danych: format GenBank
Sekwencje w bazach danych występują w postaci plików tekstowych
(ASCI), mają określony format, ale mogą różnić się między bazami.
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
Długość
Cząsteczka, z której pochodzi
sekwencja: DNA, mRNA lub protein
jest to unikalna kombinacja liter i sekwencji
cyfr, odpowiada numerowi
 Definition: krótki opis sekwencji, nazwa organizmu
akcesyjnemu.

■ Sekwencje genomowe mają

symbol NT_; z mRNA – NM_;
białka - NP_; chromosomowe –
NC_.

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

Numer akcesyjny: unikalny identyfikator sekwencji w bazach danych,
np. AB010203, wersja sekwencji jest oznaczona cyframi po kropce.
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2. Rekordy baz danych: format Genbank
FEATURES: informacje o genach, produktach, regionach o znaczeniu
biologicznym, w formacie GenBank.
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.
ORIGIN: sekwencja rozpoczyna się w linijce poniżej, w starszych rekordach
mogą być podane informacje o miejscach trawienia.

2. Rekordy baz danych: format GenBank
Widok graficzny przedstawia sekwencję nukleotydową połączoną
(uliniowaną) z odpowiadającą jej sekwencją białkową.

S. konserwatywna

Koordynaty
sekwencji
nukleotydowej.

S. regulatorowa
Miejsce przyłączania białka

Zoom

Rekombinacja

Dodatkowe informacje
o pozycji i sekwencji.

S. insercyjna
S. powtarzalna
Peptyd dojrzały
Gen

Strzałki wskazują kierunek 5’3’.

RNA
Region kodujący
Inne

Widok graficzny umożliwia analizę sekwencji, projektowanie starterów,
identyfikację transpozonów i sekwencji powtarzalnych.
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2. Rekordy baz danych: format FASTA
FASTA: format tekstowy stosowany w bioinformatyce, w którym
nukleotydy lub aminokwasy zapisane są jednoliterowym kodem.
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;

Sekwencja nukleotydowa.

następne słowa to opis
sekwencji.

■ Druga linia to ciąg znaków

reprezentujących nukleotydy
lub aminokwasy.

Sekwencja białkowa.

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

Metody bioinformatyczne
1. Biologiczne bazy danych
Typy baz danych
Bazy pierwotne
Bazy wtórne
Bazy złożone (hybrydowe)

2. Rekordy baz danych
Format GenBank
Format graficzny (Graphic)
Format FASTA

3. Porównanie sekwencji
Podobieństwo sekwencji
Uliniowanie (zbieżność,
alignment)
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3. Porównanie sekwencji: podobieństwo
Nowo zidentyfikowane sekwencje nukleotydowe i białkowe
porównywane są z sekwencjami zdeponowanymi w bazach danych.
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.

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.

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

3. Porównanie sekwencji: uliniowanie
Uliniowanie (alignment): przedstawienie dwóch sekwencji w rzędach
tak, że w kolumnach znajdują się odpowiadające elementy.
Typy uliniowania:

■ W zależności od liczby sekwencji:

Kolumny należy dopasować na
całej długości.
Sekwencje są
w rzędach.

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.

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

Zbieżność (uliniowanie) dotyczy sekwencji nukleotydowych
i aminokwasowych.
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3. Porównanie sekwencji: uliniowanie
W uliniowaniu sekwencji wykorzystuje się metodę dot-matrix,
programowanie dynamiczne oraz metody heurystyczne.
Metoda dot-matrix

■ Metoda jakościowa, która

tworzy rodzinę dopasowań dla
poszczególnych rejonów
sekwencji.

Jedynki reprezentują
przekątną główną.

■ Tworzy się macierz n x m,

Dwie kropki w poziomie:
delecja w sekwencji
pionowej.

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.

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

Dwie kropki w pionie:
delecja w sekwencji
poziomej.

Brak kropki: mutacja.

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

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

3. Porównanie sekwencji: uliniowanie
Uliniowanie parami: porównanie dwóch sekwencji w celu znalezienia
regionów powiązanych strukturalnie, funkcjonalnie i ewolucyjnie.
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.

Uliniowanie parami nadaje się do poszukiwania mutacji: substytucji, delecji
i insercji. Substytucje występują jako brak zgodności między
aminokwasami, delecje i insercje jako luki.
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3. Porównanie sekwencji: uliniowanie
System oceny w analizie uliniowania w programowaniu dynamicznym
powinien odzwierciedlać zależności ewolucyjne.
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
Porównanie macierzy substytucji aminokwasowych
o niskim podobieństwie.
PAM i BLOSSUM.
Macierze substytucji aminokwasowych: unikalna wartość jest nadawana
każdej substytucji między 20 aminokwasami z uwzględnieniem poziomu
dywergencji, wykorzystane w porównaniach białek.

3. Porównanie sekwencji: uliniowanie
Dobór właściwej macierzy PAM/BLOSSUM wpływa na zbieżność
oraz istotność wyników programowania dynamicznego.

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

PAM30

■ 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.

PAM250

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

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

Macierz należy dobierać do przewidywanego podobieństwa. Dla blisko
spokrewnionych białek należy wybrać niższą wartość PAM i wyższą
BLOSSUM.
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3. Porównanie sekwencji: uliniowanie
Uliniowanie wielokrotne: porównanie co najmniej 3 sekwencji,
które są częściowo lub całkowicie zbieżne (uliniowane, aligned).

■ 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
Przykład uliniowania sekwencji białka GRX.
sekwencja ewoluuje szybciej niż
W uliniowaniu wielokrotnym problem
struktura jej odpowiadająca.
sprawia porównanie odległych
■ Dla białek odległych
ewolucyjnie sekwencji. Dlatego zamiast
ewolucyjnie wykorzystuje się
metod optymalnego uliniowania stosuje
konserwatywne substytucje i
się metody uliniowania w miarę
motywy.
poprawnego.
W uliniowaniu wielokrotnym częściej wykorzystuje się sekwencje białkowe
niż nukleotydowe.

3. Porównanie sekwencji: uliniowanie
W uliniowaniu wielokrotnym wykorzystuje się metody heurystyczne
zwane jako metody słowne lun k-tuple.
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

GACCTAGC

k=2

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.
Sekwencje są
przeszukiwane pod
kątem obecności i
pozycji PEG.

wartość k, która oznacza
długość słowa.
Metody heurystyczne nie gwarantują optymalnego uliniowania. Efektem
jest uliniowanie przybliżone. Wykorzystywane są przez BLAST w
poszukiwaniu sekwencji podobnych do sekwencji zadanej.

Kornelia Polok
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Zagadnienia 1-2
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 3-5
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





Kornelia Polok

Co zawierają złożone bazy danych?
Jakie bazy zawiera NCBI?
Jakie bazy zawiera EBI?
Czy dane w różnych bazach złożonych są ujednolicone? Proszę
uzasadnić odpowiedź.
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Zagadnienia 6-7
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





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.

Zagadnienia 8-9
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









Kornelia Polok

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?
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Zagadnienia 10-11
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 12
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.

Kornelia Polok
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