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Ćwiczenie 05:
Kontrola translacji

Inicjacja i regulacja na poziomie ORF.
Właściwości fizyko-chemiczne białek.
Modelowanie białek: analiza porównawcza.

Kornelia Polok
1. Inicjacja i regulacja na poziomie ORF
Kontrola ekspresji genów jest procesem fundamentalnym zapewniającym przetworzenie
informacji zawartej w genomie w określoną funkcję. Zaburzenia ekspresji genów najczęściej
prowadzą do chorób. Kontrola na poziomie translacji obejmuje:

proces translacji
modyfikacje post-translacyjne białek oraz proces degradacji białek.
Translacja obejmuje inicjację, elongację i terminację.
Inicjacja prowadzi do złożenia jednostki rybosomowej 80S i jej pozycjonowania w pobliżu
kodonu START mRNA. Inicjacja jest etapem limitującym efektywność translacji. Jest ona
uwarunkowana około 25 czynnikami, które są istotne w przebiegu procesu. Pozostałe
etapy wymagają zaledwie kilka czynników. Inicjacja rozpoczyna się pozyskaniem czynnika
eIF4F (ang. eucaryotic Initiation Factor), zbudowanego z podjednostek eIF4E, eIF4A i
eIF4G, który wiąże się z 5’mRNA. Podjednostka eIF4G ma także miejsce wiązania z polyA.
Prowadzi to di cyrkulizacji mRNA. ATP-zależna helikaza, eIF4A rozplątuje sekwencję
liderową na końcu 5’, co umożliwia przyłączenie jednostki 40S rybosomu. Przyłączenie
eIF1, eIF1A i eIF3 umożliwia powstanie kompleksu preinicjacyjnego, 43S, który faworyzuje
łączenie małej podjednostki rybosomu, 40S z dużą podjednostką, 60S, tworząc dojrzały
rybosom, 80S. Następnie kompleks preinicjacyjny rozpoznaje m7G CAP na końcu 5’ mRNA
za pomocą czynnika eIF4E. Czynnik eIF4E łączy się z CAP. Powstały kompleks skanuje
mRNA w poszukiwaniu kodonu AUG (START). Po rozpoznaniu powstaje wiązanie
komplementarne między kodonem AUG i antykodonem tRNA dla metioniny. Powstaje
stabilny kompleks, 48S.
Elongacja prowadzi do wydłużania łańcucha polipeptydowego.
Terminacja to uwolnienie utworzonego polipeptydu, gdy rybosom dojdzie do kodonu
STOP.
Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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Regulacja na poziomie translacji jest korzystna ponieważ:
zmiany mogą zachodzić szybko bez uruchamiania transkrypcji, obróbki mRNA i jego
eksportu;;
zmiany są odwracalne, często polegają na fosforylacji białek, co prowadzi do zmiany
konformacji;
regulacja na poziomie translacji umożliwia przestrzenną kontrolę ekspresji genów w
komórce, przykładowo synteza białek w ściśle określonej lokalizacji w neuronach lub w
trakcie rozwoju jest możliwa tylko na poziomie translacji;
regulacja na poziomie translacji zapewnia dużą elastyczność ze względu na wiele
czynników, które mogą podlegać regulacji
1.1. Regulacja na poziomie ORF
Translacja większości mRNA jest regulowana w dół (downregulated, kodony start w kierunku 3’
od początku translacji) za pomocą fosforylacji eIF2a. Jednakże niektóre mRNA są regulowane w
górę (upregulated, kodony start w kierunku 5’ od początku translacji). Regulacja taka może
występować na skutek niedoboru kompleksu preinicjacyjnego w warunkach głodu, np. u drożdży.
1.1.1. W bazie NCBI proszę odszukać sekwencję o numerze akcesyjnym: NM_001178824
A. Proszę podać nazwę gatunku, z którego sekwencja pochodzi. (1 punkt)
B. Proszę podać nazwę genu. Jaką funkcję ten gen pełni? (1 punkt)
C. Czy sekwencja zawiera introny? Proszę uzasadnić. (1 punkt)
Proszę wejść na stronę programu ORFfinder (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/) i w
ramce wprowadzić numer akcesyjny. Parametry proszę pozostawić bez zmian.

Rys. 1.1.1. ORFfinder. Zrzut ekranu.

D. Proszę podać liczbę ramek odczytu dla nici sensownej, ich numery, pozycję kodonu start
w sekwencji nukleotydowej i długość potencjalnego polipeptydu.. (1punkt)
E. Proszę podać liczbę ramek odczytu dla nici antysensownej, ich numery, pozycję kodonu
start w sekwencji nukleotydowej i długość potencjalnego polipeptydu. (1 punkt)
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1.1.2. Określanie ramek odczytu

Rys. 1.1.2. Zasada odczytywania i numerowania ORF względem nici sensownej.

1.1.3. Liczba odczytywanych ORF dla analizowanego genu
Z zasady odczytywana jest najdłuższa ramka odczytu. Jednakże w niektórych przypadkach liczba
odczytywanych ramek odczytu może
być większa. Cztery ramki odczytu w obrębie genu GCN4 zlokalizowane są w regionie 5'UTR od
początku translacji (tzw. uORF). W warunkach optymalnych translacja startuje w ORF1. Rybosomy
po dojściu do ORF2, ORF3, ORF4 zatrzymują się na chwilę, a następnie ponownie rozpoczynają
translację, gdyż w miejscu translacji dostępny jest kompleks preinicjacyjny, który umożliwia
ponowne rozpoczęcie translacji.
Jednakże w przypadku niedoboru składników pokarmowych, nie ma wystarczającej ilości
kompleksu inicjacyjnego, w związku z czym po dojściu do ORF2 translacja jest przerywana w
Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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większości przypadków. Fragmenty ORF2, ORF3, ORF4 nie podlegają translacji. W efekcie, główna
część genu nie podlega translacji.

Rys. 1.1.2. Regulacja na poziomie ORF dla genu GCN4.

1.2. Choroby człowieka związane z zaburzeniami regulacji uORF
A.

B.

C.

D.
Rys. 1.2. Wpływ uORF na translację. A. uORF jest omijany. B.
Rozpoznanie uORF prowadzi do dysocjacji podjednostek
rybosomu. C. uORF działa jak pułapka dla rybosomów i blokuje
translację. D. Translacja ponownie startuje po zakończeniu
translacji uORF.

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com

Około 49% ludzkiego transkryptomu
zawiera uORF, które wykazują duży
stopień
konserwatywności.
Sekwencje uORF są szczególnie
liczne w około 2/3 onkogenów,
transkryptów dla białek związanych z
procesami podziału i różnicowania
komórek. Obecność uORF może być
negatywnie skorelowana z produkcją
białka. Ponadto wykazano, że zmiany
w obrębie końca 5’, które prowadzą
do powstania lub do zlikwidowania
uORF często wywołują choroby.
Wskazuje to na istotną rolę uORF w
regulacji translacji.
Aby uORF funkcjonował jako miejsce
inicjacji
translacji
musi
być
rozpoznawany
przez
skanującą
jednostkę
rybosomową
oraz
związane czynniki inicjacyjne.
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Tabela 1.2. Choroby człowieka związane uORF
Gen

Choroba

Polimorfizm na poziomie DNA i jego skutki

FXII

Zakrzepica

C(-4)T, powstaje uORT, represja translacji

HBB

-talasemia

G(-29)A, powstaje uORT na skutek wprowadzenia dodatkowego
kodonu START.

LDLR

Hipercholesterolemia

Delecja C (-22), powstaje uORT, zredukowana efektywność
translacji

TPO

Trombocytoza

G(-31)T, powstaje nowy kodon STOP, uORF7 jest krótszy o 42
nukleotydy, następuje reinicjacja translacji i zwiększa się ilość
białka.

WDR46 Choroby dróg
oddechowych
zaostrzane aspiryną

G(-36)A, zmiana uORF.

2. Właściwości fizyko-chemiczne białek
2.1. Struktura pierwszorzędowa
2.1.1. Strukturę pierwszorzędową białek tworzy sekwencja aminokwasów. Aminokwasy połączone
są wiązaniem peptydowym, które powstaje między grypą karboksylową i aminową z
wydzieleniem cząsteczki wody. W efekcie lewy koniec białka ma wolną grupę aminową, NH2.
Koniec ten określa się mianem N-końca (N-terminus). Natomiast prawy koniec białka ma wolną
grupę karboksylową, COOH. Koniec ten określa się jako C-koniec (C-terminus). Białko zawsze
zapisuje się od końca N do końca C.

Rys. 2.1.1a. Tworzenie wiązania peptydowego.
Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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2.2. Właściwości fizyko-chemiczne białek
Pomimo, iż właściwości fizyko-chemiczne białek są podobne (wszystkie białka są bezbarwne,
bezsmakowe, mają duży ciężar właściwy oraz tworzą koloidy), skład aminokwasowy wpływa na
ładunek białka, rozpuszczalność, zdolność do tworzenia soli. Przykładowo rozkład aminokwasów
hydrofobowych i hydrofilnych na powierzchni białka oraz ładunek decydują o jego
rozpuszczalności. Białka klasyfikowane są do poszczególnych grup, rodzin między innymi na
podstawie właściwości fizyko-chemicznych. I tak wysoka zawartość lizyny i argininy oraz niski
ciężar właściwy wskazują na histony. Na podstawie właściwości fizyko- chemicznych białka dzieli
się na globularne i fibrylarne.
Masa cząsteczkowa (MW): określana jest w Daltonach (Da). Masa 24 500 DA oznacza, że
jeden mol substancji waży 24 500 g. Masę cząsteczkową można obliczyć na podstawie
wzoru chemicznego i mas atomowych.
Ładunek: sumaryczny ładunek, np. 16 dodatnich ładunków i 15 ujemnych daje ładunek +1.
Hydrofobowość: powinowactwo do wody. Cząsteczki hydrofilne są polarne, a hydrofobowe
są niepolarne. Większość aminokwasów jest hydrofilna, jedynie siedem aminokwasów jest
hydrofobowych: alanina, cysteina, leucyna, isoleucyna, metionina, fenyloalanina i walina.
Aminokwasy hydrofobowe najczęściej występują w regionach transmembranowych lub
rdzeniu białka. Znając rozkład aminokwasów hydrofobowych można przewidzieć regiony
transmembranowe i aktywne.
Czas półtrwania: okres, w którym połowa ilości białka w komórce ulega degradacji.
2.2.1. Indeks alifatyczny: opisuje zawartość aminokwasów, które nie mają pierścieni
aromatycznych w łańcuchach bocznych czyli zawartość alaniny, waliny, leucyny i izoleucyny.
Wartość tę podaje się jako frakcję molową czyli liczbę moli danej substancji podzieloną przez
całkowitą liczbę moli. Wartość często podaje się w procentach.
𝑨𝑰 = 𝑿𝑨𝒍𝒂 + 𝟐. 𝟗𝑿𝑽𝒂𝒍 + 𝟑. 𝟗(𝑿𝑳𝒆𝒖 + 𝑿𝑰𝒍𝒆 )
XAla, Xval, XLeu, XIle = frakcja molowa alaniny (Ala, A), waliny (Val, V) i leucyny (Leu, L)/
izoleucyny (Ile, I). Wartości podane w procentach odpowiadają procentowemu udziałowi
danego aminokwasu w białku.
2.9, 3.9 = współczynnik korekcji uwzględniający relatywną objętość łańcuchów bocznych
waliny oraz leucyny/izoleucyny względem alaniny.
Indeks alifatyczny często podaje się w procentach.
Wysoki indeks alifatyczny wskazuje na dużą stabilność białka w różnych wareunkach
temperaturowych.
Niski indeks alifatyczny (60-70) jest charakterystyczny dla małych białek.
Punkt izoelektryczny: jest to pH, w którym cząsteczka nie ma ładunku. Ładunki pozytywne
i negatywne danej cząstki równoważą się.
Proszę podać indeks alifatyczny białka zbudowanego z 224 aminokwasów, w tym 7 cząsteczek
alaniny, 11 waliny, 38 leucyny i 12 izoleucyny. (2 punkty)
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2.2.2. Numer akcesyjny AAM68164.1 oznacza pewne białko.
A. Proszę podać nazwę tego białka uwzględniając wszystkie synonimy oraz gatunek z,
którego białko pochodzi (1 punkt).
Proszę zapisać sekwencję aminokwasów tego białka w formacie Fasta, np. w pliku
tekstowym.
Na
serwerze
Expasy
proszę
wybrać
program
ProtParam
(https://web.expasy.org/protparam/) i po wejściu na serwer proszę wkopiować sekwencję
aminokwasową. Na podstawie uzyskanych danych proszę podać następujące wartości:
B. Liczbę aminokwasów oraz wzór chemiczny (1 punkt)
C. Masę
cząsteczkową
oraz
punkt
izoelektryczny
oraz
proszę
określić
zasadowość/kwasowość tej cząsteczki w pH 7.0 (2 punkty)
D. Który aminokwas występuje najczęściej, a który najrzadziej? Proszę podać tę częstość. (1
punkt)
E. Proszę podać indeks alifatyczny (AI) (1 punkt)
F. Proszę podać ładunek białka (net chargé) i wyjaśnić sposób jego obliczenia. (1 punkt)

3. Modelowanie białek. Analiza porównawcza
3.1. Bazy białkowe
Struktury
białek,
które
otrzymano eksperymentalnie
lub na podstawie przewidywań
przechowuje się w bazach
danych.
Najstarszą
i
najbardziej znaną jest PDB
(Protein Data Bank), który
powstał w 1971 r.
PDB
zawiera
koordynaty
atomowe oraz inne informacje

Rys. 3.1a. Strona PDB.

Rys. 3.1b. Plik PDB w postaci wartości. Dane
dotyczą typu komórki oraz wymiarów.

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com

opisujące białka. Pliki zawierają listę atomów oraz ich
lokalizację w przestrzeni trójwymiarowej. Pliki występują
w formacie PDB, mmCIF, XML. Typowy plik zawiera
nagłówek, dane o strukturze, atomy z koordynatami oraz
dane eksperymentalne. Dane mogą być przedstawione w
postaci „kluczowych wartości” lub tabelarycznie. W
każdym pliku podane są wszystkie atomy, ich nazwy,
pozycja, co pozwala łatwo stworzyć model przestrzenny.
Informacje zawarte w pliku PDB mogą być wizualizowane,
przeglądane oraz zmieniane.
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Rys. 3.1.2. Plik PDB w postaci tabelarycznej. Między innymi
przedstawione są koordynaty atomowe, x, y, z.

3.2. Porównanie wielu sekwencji
Analiza zbieżności wielu sekwencji (uliniowanie wielokrotne, multiple alignment) polega na
porównaniu sekwencji w taki sposób aby znaleźć regiony podobne. Regiony te są elementem
podobieństwa funkcjonalnego, i strukturalnego, a także zależności ewolucyjnych. Najczęściej
wykorzystuje się techniki hereustyczne, w których zbieżność analizuje się:

progresywnie (hierarchicznie, metodą drzewa): polega na porównaniu parami zaczynając
od dwóch sekwencji najbardziej podobnych i dodawaniu sekwencji coraz bardziej
odległych; metodę tę wykorzystuje
CLUSTAL Omega i T-Coffee;
iteratywnie (powtarzające): polega na
wykorzystaniu metod progresywnych
oraz
kilkukrotnym
ponownym
uliniowaniu porównywanych sekwencji,
co
pozwala
uniknąć
błędów
generowanych
przez
metody
Należy wkopiować
progresywne, metodę tę wykorzystuje
analizowane sekwencje w
PRRN/PRRP;
formacie FASTA
na bazie bloków: metoda polega na
podziale sekwencji na bloki i
uliniowaniu bez luk poszczególnych
bloków, metodę tę wykorzystuje
DIALIGN2.
Rys. 3.2. Serwer CLUSTAL Omega

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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3.2.1. CLUSTAL Omega
Program pozwala na analizę sekwencji RNA, DNA i
białka. Po zaakceptowaniu wyboru (submit)
program zwróci uliniowane sekwencje.
3.2.2. T-Coffee
Program pozwala na analizę sekwencji RNA, DNA i
białka. W odniesieniu do białek można
wykorzystać kilka opcji. Expresso umożliwia
uliniowanie
na
podstawie
podobieństw
strukturalnych. PSI Coffee opiera się na homologii
i pozwala na wiarygodne uliniowanie sekwencji
odległych ewolucyjnie. M-Coffeee jest to
kombinacja kilku, najbardziej popularnych metod
analizy zbieżności.

Rys. 3.2.2.. Serwer T-Coffee.

3.2.3. Odczyt wyników
Gwiazdka „*” lub nazwa aminokwasu oznacza aminokwasy, które są identyczne we
wszystkich sekwencjach.
Dwukropek „:” oznacza prawie idealne dopasowanie, np. tylko jeden aminokwas jest inny,
przy czym jest on podobny. Jest to konserwatywne dopasowanie.
Kropka „.” Oznacza dopasowanie większości, ale nie wszystkich aminokwasów, przy czym
aminokwasy są podobne, a więc dopasowanie jest semi- konserwatywne.
Przykładowo na rys. 3.1.3b na żółto zaznaczono zamianę leucyny w izoleucynę, które są
aminokwasami podobnymi o
podobnej funkcji biologicznej.
Pozycje
te
oznaczone
są
dwukropkiem.
Konserwatywne
aminokwasy obejmują sześć grup:
alifatyczne aminokwasy czyli
glicyna (G), alanina (A), walina
(V), leucyna (L), izoleucyna (I);
z grupami hydroksylowymi lub
Rys. 3.2.3b. Analiza
zbieżności
z
siarkowymi czyli seryna (S),
uwzględnieniem oznaczeń
cysteina (C), treonina (T),
Rys. 3.2.3a. Oznaczenie
kolorami.
metionina (M);
pozycji w przykładowej
analizie zbieżności.
aromatyczne czyli
fenyloalanina (F), tyrozyna (Y), tryptofan (W);
zasadowe czyli histydyna (H), lizyna (K), arginina (R);
amidy i kwasowe czyli asparagina (D), glutamina (E), kwas asparaginowy (N), kwas
glutaminowy (Q).
Grupy konserwatywne dzieli się na podgrupy, dlatego oprócz konserwatywnych
podstawień wyróżnia się podstawienia semi-konserwatywne.
Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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3.3. Analiza zbieżności białka AAM68164.1
3.3.1. W notatniku proszę przygotować sekwencje białek o podanych poniżej numerach
akcesyjnych. Proszę wszystkie sekwencje wkopiować w formacie FASTA. Plik w notatniku
proszę zapisać na swoim komputerze, tak aby można było jego zawartość wkopiować do
programu analizującego zbieżność.
Lista sekwencji:
AAM68164.1
ABB73024.1
XP_028701900.1
XP_025319403.1
KAF0880361.1
BBG56793.1

Proszę podać nazwę każdej sekwencji oraz nazwę łacińską i polską gatunku, z którego ona
pochodzi. (1 punkt/3 sekwencje).
3.3.2. Proszę wejść na stronę: https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/, Clustal Omega. W ramce
proszę wkopiować sekwencję aminokwasów w formacie FASTA dla wszystkich podanych
numerów akcesyjnych. W tym celu najprościej przekopiować zawartość notatnika z punktu
Proszę pozostawić domyślne parametry i zatwierdzić analizę za pomocą „submit”. Po
otrzymaniu wydruku proszę wybrać opcję „show color”.
A. W każdym rzędzie znajduje się 60 pozycji. Przyjmując za punkt odniesienia pierwszą
sekwencję na liście, proszę podać, który fragment jest najbardziej konserwatywny we
wszystkich sześciu sekwencjach. Proszę podać procent aminokwasów identycznych oraz
konserwatywnych. (2 punkty)
B. Korzystając z opcji „Result Summary” oraz macierzy podobieństwa procentowego proszę
podać gatunek, którego sekwencja jest najbardziej podobna do AAM68164.1 oraz gatunek,
którego sekwencja jest najmniej podobna do AAM68164.1. Proszę podać wartość tego
podobieństwa. (2 punkty)
C. Do sekwencji, którego gatunku jest najbardziej podobna sekwencja hieny cętkowanej.
Proszę podać nazwę gatunku oraz wartość podobieństwa. (1 punkt).
D. Proszę przedstawić analizowane gatunki na dendrogramie (1 punkt)
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4. Analiza właściwości wybranego białka
Dla sekwencji o numerze akcesyjnym NM_001632 proszę podać:
A. Symbol genu, nazwę genu, długość genu oraz gatunek, z którego pochodzi.
B. Całkowitą liczbę ORF dla tego genu, liczbę ORF dla nici sensownej oraz dla nici
antysensownej.
C. Który ORF koduje białko? Jak długie jest białko? Proszę podać lokalizację kodonu START i
STOP. Czy w obrębie genu jest uORF, proszę uzasadnić odpowiedź.
D. Proszę podać wzór chemiczny oraz masę cząsteczkową białka otrzymanego na bazie tego
genu.
E. Proszę podać punkt izoelektryczny oraz proszę określić zasadowość/kwasowość tej
cząsteczki w pH=3.0 i pH=7.
F. Który aminokwas występuje najczęściej, a który najrzadziej? Proszę podać tę częstość.
G. Proszę podać indeks alifatyczny (AI).
H. Proszę podać czas półtrwania białka w retikulocytach ssaków.

Samodzielne wykonanie: 6 punktów
Termin: 10.12.2021., 23:59
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Odpowiedzi
1. Inicjacja translacji i regulacja na poziomie ORF
1.1. Regulacja na poziomie ORF.
1.1.1. W bazie NCBI proszę odszukać sekwencję o numerze akcesyjnym: NM_001178824
A. Proszę podać nazwę gatunku, z którego sekwencja pochodzi. (1 punkt)

Saccharomyces cerevisiae
B. Proszę podać nazwę genu. Jaką funkcję ten gen pełni? (1 punkt)
GCN4. Czynnik transkrypcyjny związany z odpowiedzią na niedobór składników
odżywczych
C. Czy sekwencja zawiera introny? Proszę uzasadnić. (1 punkt)

Nie, ponieważ cząsteczką wyjściową był mRNA.
D. Proszę wejść na stronę programu ORFfinder (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/) i w
ramce wprowadzić numer akcesyjny. Parametry proszę pozostawić bez zmian.
E. Proszę podać liczbę ramek odczytu na nici sensownej, ich numery, pozycję kodonu start w
sekwencji nukleotydowej i długość potencjalnego polipeptydu. (1punkt)
Dwie ramki odczytu:

ORF1, START - 1, długość: 241 aminokwasów
ORF2, START - 377, długość: 42 aminokwasdy
F. Proszę podać liczbę ramek odczytu na nici antysensownej, ich numery, pozycję kodonu
start w sekwencji nukleotydowej i długość potencjalnego polipeptydu. (1 punkt)
Dwie ramki odczytu:

ORF3, START - 383, długość: 123 aminokwasy
ORF4, START - 484, długość: 96 aminokwasów

2. Właściwości fizyko-chemiczne białka
2.2. Właściwości fizyko-chemiczne
2.2.1. Proszę podać indeks alifatyczny białka zbudowanego z 224 aminokwasów, w tym 7
cząsteczek alaniny, 11 waliny, 38 leucyny i 12 izoleucyny. (2 punkty)
XAla = 7/224 = 0,0313, mole% = 0,0313 x 100 = 3,13
XVal = 11/224 = 0,0491, mole% = 0,0491 x 100 = 4,91
XLeu = 38/224 = 0,1696, mole% = 0.1696 x 100 = 16,96
XIle = 12/224 = 0,0536, mole% = 0,0536 x 100 = 5,36
AI = 3,13Ala +2,9 x 4,91Val + 3,9(16,96Leu + 5,36Ile) = 104,417
Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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2.2.2. Numer akcesyjny AAM68164.1 oznacza pewne białko.
A. Proszę podać nazwę tego białka uwzględniając wszystkie synonimy oraz gatunek z,
którego białko pochodzi (1 punkt).
Gatunek: Homo sapiens
Białko: envelope glycoprotein, ERVWE1 – locus B, HERV-W, syncytyna

B. Proszę zapisać sekwencję aminokwasów tego białka w formacie Fasta, np. w pliku
tekstowym.
>AAM68164.1 envelope glycoprotein (endogenous virus) [Homo sapiens]
MALPYHIFLFTVLLPSFTLTAPPPCRCMTSSSPYQEFLWRMQRPGNIDAPSYRSLSKGTPTFTAHTHMPR
NCYHSATLCMHANTHYWTGKMINPSCPGGLGVTVCWTYFTQTGMSDGGGVQDQAREKHVKEVISQLTRVH
GTSSPYKGLDLSKLHETLRTHTRLVSLFNTTLTGLHEVSAQNPTNCWICLPLNFRPYVSIPVPEQWNNFS
TEINTTSVLVGPLVSNLEITHTSNLTCVKFSNTTYTTNSQCIRWVTPPTQIVCLPSGIFFVCGTSAYRCL
NGSSESMCFLSFLVPPMTIYTEQDLYSYVISKPRNKRVPILPFVIGAGVLGALGTGIGGITTSTQFYYKL
SQELNGDMERVADSLVTLQDQLNSLAAVVLQNRRALDLLTAERGGTCLFLGEECCYYVNQSGIVTEKVKE
IRDRIQRRAEELRNTGPWGLLSQWMPWILPFLGPLAAIILLLLFGPCIFNLLVNFVSSRIEAVKLQMEPK
MQSKTKIYRRPLDRPASPRSDVNDIKGTPPEEISAAQPLLRPNSAGSS

C. Liczbę aminokwasów oraz wzór chemiczny (1 punkt)
538 aa, wzór C2676H4203N723O773S31
D. Masę
cząsteczkową
oraz
punkt
izoelektryczny
zasadowość/kwasowość tej cząsteczki w pH 7.0 (2 punkty)

oraz

proszę

określić

MW = 59 866,05 Da, pI = 8,8
pH = 7.0< pI = 8.8, zatem białko będzie pobierało jony H+, będzie miało ono ładunek
dodatni, zatem będzie zasadą.
Każda cząsteczka w pH<pI jest zasadą (pobiera jony H+) oraz kwasem w pH>pI czyli oddaje
jony H+.
E. Który aminokwas występuje najczęściej, a który najrzadziej? Proszę podać tę częstość. (1
punkt)

Najczęściej występuje leucyna, 11.2%
Najrzadziej występuje tryptofan, 1.7%
F. Proszę podać indeks alifatyczny (AI) (1 punkt)
86,58
G. Proszę podać ładunek białka (net chargé) i wyjaśnić sposób jego obliczenia. (1 punkt)
Białko posiada 36 ujemnie naładowanych aminokwasów oraz 46 dodatnio naładowanych,
co daje ładunek +10.
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3. Modelowanie białek. Analiza porównawcza
3.3. Analiza zbieżności białka AAM68164.1
3.3.1. W notatniku proszę przygotować sekwencje białek o podanych poniżej numerach
akcesyjnych. Proszę wszystkie sekwencje wkopiować w formacie FASTA. Plik w notatniku
proszę zapisać na swoim komputerze, tak aby można było jego zawartość wkopiować do
programu analizującego zbieżność.
Proszę podać nazwę każdej sekwencji oraz nazwę łacińską i polską gatunku, z którego ona
pochodzi. (1 punkt/3 sekwencje).
AAM68164.1: białko kopertowe, syncytyna, Homo sapiens, człowiek
ABB73024.1: syncytyna 1, Gorilla gorilla, goryl zachodni
XP_028701900.1: syncytyna 1, Macaca mulatta, makak królewski
XP_025319403.1: podobna do syncytyny 1, Canis lupus dingo, Wilk szary, podgatunek
dingo
KAF0880361.1: syncytyna, fragmenty; Crocuta crocuta, krokuta (hiena) cętkowana
BBG56793.1: białko płaszcza, Simian retrowirus, SRV; wirus małpi.
3.3.2. Proszę wejść na stronę: https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/, Clustal Omega. W ramce
proszę wkopiować sekwencję aminokwasów w formacie FASTA dla wszystkich podanych
numerów akcesyjnych. W tym celu najprościej przekopiować zawartość notatnika z punktu
Proszę pozostawić domyślne parametry i zatwierdzić analizę za pomocą „submit”. Po
otrzymaniu wydruku proszę wybrać opcję „show color”.
A. W każdym rzędzie znajduje się 60 pozycji. Przyjmując za punkt odniesienia pierwszą
sekwencję na liście, proszę podać, który fragment jest najbardziej konserwatywny we
wszystkich sześciu sekwencjach. Proszę podać procent aminokwasów identycznych oraz
konserwatywnych. (2 punkty)

Pierwszą uliniowaną sekwencją jest BBG56793.1. Podajemy względem tej sekwencji. Jest
to fragment od 453 do 512 aminokwasu. Na tym obszarze prawie wszystkie aminokwasy
są identyczne lub podobne.
28 aminokwasów czyli 46,7% jest identycznych we wszystkich analizowanych
sekwencjach.
15 aminokwasów czyli 25% to podstawienia konserwatywne.
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B. Korzystając z opcji „Result Summary” oraz macierzy podobieństwa procentowego proszę
podać gatunek, którego sekwencja jest najbardziej podobna do AAM68164.1 oraz gatunek,
którego sekwencja jest najmniej podobna do AAM68164.1. Proszę podać wartość tego
podobieństwa. (2 punkty)

Sekwencja AAM68164.1. kodująca białko kopertowe (syncytynę 1) u człowieka jest
najbardziej podobna do sekwencji ABB73024.1 pochodzącej od goryla zachodniego
(97,21%), natomiast najmniej podobna do sekwencji BBG56793.1 kodującej białko
płaszcza u wirusa małpiego SRV (29,64%).
C. Do sekwencji, którego gatunku jest najbardziej podobna sekwencja hieny cętkowanej.
Proszę podać nazwę gatunku oraz wartość podobieństwa. (1 punkt).
D. Proszę przedstawić analizowane gatunki na dendrogramie.
Drzewo filogenetyczne sekwencji otrzymane przy pomocy Neighbour Joining
odzwierciedla powiązania filogenetyczne między syncytyną pochodzącą od różnych
gatunków.
Simian retrowirus, SRV

Canis lupus dingo
Crocuta crocuta
Macaca mulatta
Homo sapiens
Gorilla gorilla

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com

16 z 18

Genetyka

Ćwiczenie 05

23-25.11.2021.

4. Analiza właściwości wybranego białka
Dla sekwencji o numerze akcesyjnym NM_001632 proszę podać:
A. Symbol genu, nazwę genu, długość genu oraz gatunek, z którego pochodzi (0,5 punktu)
ALPP, alkaliczna fosfataza,
2 754 bp,
Homo sapiens
B. Całkowitą liczbę ORF dla tego genu, liczbę ORF dla nici sensownej oraz dla nici
antysensownej. (0,5 punktu)
Całkowita liczba: 18,
dla nici sensownej: 7
dla nici antysensownej: 11

C. Który ORF koduje białko? Jak długie jest białko? Proszę podać lokalizację kodonu START i
STOP. Czy w obrębie genu jest uORF, proszę uzasadnić odpowiedź. (1 punkt)
ORF2
550 aminokwasów
START: 8
STOP: 1660
Nie, uORF musiałby być upsream, a więc przed pozycją 8. Taki ORF jest, ale na nici
antysensownej, zatem mRNA o sekwencji identycznej z nicią sensowną nie ma uORF.
D. Proszę podać wzór chemiczny oraz masę cząsteczkową białka otrzymanego na bazie tego
genu (1 punkt)
W pytaniu jest mowa o białku
na
bazie
genu,
zatem
uwzględniamy
najdłuższy
ORF, czyli ORF2. Wy tym celu
należy ORF2 zapisać w
formacie fasta, a właściwie
skopiować
z
ramki
w
programie. Następnie należy
sekwencję białka wykorzystać
w programie ProtParam.
Wzór chemiczny: C2626H4148N736O795S24
Masa cząsteczkowa: 59 519, 72
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E. Proszę podać punkt izoelektryczny oraz proszę określić zasadowość/kwasowość tej
cząsteczki w pH=3.0 i pH=7(1 punkt)
pI = 5,87
pH = 3 jest niższe of pI zatem białko będzie pobierało jony wodorowe, będzie zasadą.
pH = 7 jest wyższe of pI zatem białko będzie oddawało jony wodorowe, będzie kwasem.
F. Który aminokwas występuje najczęściej, a który najrzadziej? Proszę podać tę częstość. (1
punkt)
Najczęściej występuje alanina i leucyna, odpowiednio 10,9 i 10,7%.
Najrzadziej występuje tryptofan, 0,7%
G. Proszę podać indeks alifatyczny (AI) (0,5 punktu)
AI = 83,62
H. Proszę podać czas półtrwania białka w retikulocytach ssaków (0,5 punktu)
30 h
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