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Kod genetyczny i białka
Porównywanie sekwencji białek

Prof. dr hab. Roman Zieliński
1. Kod genetyczny i białka
1.1. Pytania i zagadnienia
1.1.1. Co to jest ramka odczytu, ile ramek odczytu można przewidzieć dla danego fragmentu
DNA?
1.1.2. Wymień cechy kodu genetycznego? Z czego wynika degeneracja kodu genetycznego?
1.2. Ćwiczenia
1.2.1. Poniżej podano krótką sekwencję nukleotydową (zapis zgodny z NCBI). Korzystając z
tablicy kodu genetycznego na końcu protokołu podaj wszystkie możliwe ramki odczytu
tej sekwencji.
ATG ACG GAG CTC AAA GAA AAA TTC AAG CGC
Ćwiczenie można wykonać w grupach i omówić.
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1.2.2. W pliku tekstowym „Biologia Medyczna.txt podano sekwencję nukleotydową pewnego
genu.
Korzystając z ORFfinder na serwerze NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/)
proszę wyznaczyć prawdopodobną ramkę odczytu. Proszę nie zmieniać parametrów
tylko wkopiować sekwencję i zatwierdzić „submit”.
A. Ile możliwych ORF wyznaczył program.
B. Która z wyznaczonych sekwencji jest najprawdopodobniej właściwym ORF?
Podaj nr kodonu STOP i START dla tej sekwencji.
C. Ile nukleotydów ma właściwy ORF?
D. Ile aminokwasów ma białko powstałe na bazie tej sekwencji?
E. Podaj pierwsze 5 aminokwasów prawidłowej sekwencji.

Samodzielne Wykonanie ćwiczenia 1.2.2: 2 pkt.
1.3. Problemy
1.3.1. W prasie często pojawia się określenie: „rozszyfrowano kod genetyczny człowieka”
Proszę ustosunkować się do tego twierdzenia.
1.3.2. Czy kod genetyczny możemy porównać do zapisu informacji w komputerze? Proszę
znaleźć cechy wspólne i różnice?
1.3.3. Kod genetyczny to pozostałość „Świata RNA”. Proszę uzasadnić to stwierdzenie.

2. Porównywanie sekwencji białek
2.1. Pytania i zagadnienia
2.1.1. Co to jest struktura pierwszorzędowa, drugorzędowa, trzeciorzędowa i czwartorzędowa
białek?
2.1.2. Jakie dwie formacje przestrzenne tworzą podstawowy element struktury
drugorzędowej białek.
2.1.3. Jak wytłumaczysz 10-letniemu dziecku dlaczego możemy ubić pianę z białek?
2.2. Ćwiczenia
2.2.1. Wskaż na poniższych rysunkach α-helisę i β-kartkę:
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2.2.2. Porównanie sekwencji białkowych peroksydaz za pomocą programu CLUSTAL.
Proszę wejść na stronę CLUSTAL Omega i wybrać porównanie dla białek
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).
Proszę wkopiować sekwencje peroksydaz z 4 gatunków dostarczone w pliku
Peroksydazy.fasta lub załadować plik.
Proszę wykonać porównanie sekwencji na domyślnych parametrach i podać
następujące dane:
A: Liczbę konserwatywnych miejsc w obszarze od 181 do 239 aminokwasu
Cucurbita. Konserwatywne pozycje zaznaczone są gwiazdką.
B: Liczbę miejsc zawierających aminokwasy o podobnych właściwościach
(dwukropek) w tym samym obszarze.
Proszę przełączyć się na widok „Phylogenic Tree” (najlepiej w osobnym oknie lub
karcie) i wyświetlić drzewo filogenetyczne.
C: Do peroksydazy jakiego gatunku jest najbardziej podobna peroksydaza
Cucurbita?
D: Proszę podać do którego królestwa należy gatunek, który ma
peroksydazę najbardziej podobną do Cucurbita.
E: Jaka jest polska nazwa rodzajowa tego organizmu?
F: Czy gatunek wymieniony w ćwiczeniu występuje w Polsce w naturalnych
siedliskach?
Proszę przełączyć się na widok „MyView” (najlepiej w osobnym oknie lub karcie) i
po jego pojawieniu się zaakceptować polecenie wskazane w oknie (submit)
G: Korzystając z informacji dotyczących procentowego pokrycia
porównywanych sekwencji (cov) proszę podać wartość pokrycia pomiędzy
Cucurbita a Pisum na obszarze pomiędzy 161 a 240 pozycją aminokwasów.
H: Proszę podać pierwszych 5 aminokwasów sekwencji konsensusowej w
70% dla obszaru 241-320.

Samodzielne wykonanie ćwiczenia 2.2.2: 3 punkty
2.3. Problemy
2.3.1. W badaniach ewolucyjnych wykorzystuje się kwasy nukleinowe i białka. Proszę się
zastanowić czy jeżeli obie cząsteczki dotyczą tego samego genu (regionu) to mają taką
samą wartość porównawczą? Czy drzewa filogenetyczne na bazie sekwencji
nukleotydowych i białkowych mogą się różnić?
2.3.2. Czy można stworzyć wiarygodną filogenezę i odtworzyć mechanizmy ewolucji
porównując pojedynczą sekwencję białkową u wielu organizmów?
2.3.3. W wyniku porównania sekwencji białkowej pochodzącej od bakterii, rośliny i zwierzęcia
okazało się, że są one w 70% podobne i można łatwo utworzyć sekwencję
konsensusową. O czym może świadczyć taki wynik?
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3. Kod Genetyczny: tablica
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