
Praktyczna chemia 
obliczeniowa: 

Ekspresja informacji 
genetycznej 



Czego postaramy się nauczyd ? 

● Oprogramowanie open source, bądź bezpłatne  
dla użytkowników akademickich oraz bazy danych i serwery  
obliczeniowe użyteczne w zastosowaniach  
bioinformatycznych  
● Podstawowe pojęcia dotyczące informacji genetycznej 
● Kod genetyczny i nietypowe aminokwasy 
● Ustalanie podobieostwa struktur. 



Oprogramowanie open source, bądź bezpłatne  
dla użytkowników akademickich oraz bazy danych i serwery  

obliczeniowe użyteczne w zastosowaniach  
bioinformatycznych  



Baza danych Protein Data Bank: podstawowa baza strukturalna, gdzie deponowane  
są doświadczalnie wyznaczone struktury białek i kwasów nukleinowych,  
często zawierających małocząsteczkowe ligandy (np. antybiotyki).  
Obecnie ponad 135 500 struktur. 
Strona domowa: http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 

RefSeq: baza sekwencji DNA/RNA i białkowych oraz całych genomów udostępniana  
przez National Center for Biotechnology Information. Strona domowa: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/ 
Zawiera dane ponad 100 milionów (!) sekwencji białkowych. Sprzężona z serwerem  
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool),  
strona domowa: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

HH Suite – pakiet programów do ustalania podobieostw sekwencji  
(homology modeling) zdolny do przewidywania struktury 3D nieznanej sekwencji  
(wygrał w jednej z kategorii konkursu przewidywania struktur CASP9 w 2010 r.),  
niezbyt przyjazny dla początkujących (pracuje z linii poleceo). 
Strona domowa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq\ 
Działa pod kontrolą systemu Linux/Unix i jest dostępny w niektórych dystrybucjach. 



UGENE – pakiet programów bioinformatycznych – od anotacji sekwencji do  
przewidywania struktury 3D. Dobry interfejs graficzny ułatwia pracę początkującym. 
Strona domowa: http://ugene.net 
Na licencji GPL, działa pod systemami Windows, MacOS, Linux/Unix. 

MODELLER – zestaw procedur do przewidywania struktur 3D za pomocą modelowania  
homologicznego. Skuteczny, ale bez interfejsu graficznego niezbyt przyjazny dla  
początkujących (GUI rozprowadzane są komercyjnie, istnieje też freeware  
EasyModeller). 
Strona domowa: https://salilab.org/modeller/ 
Konieczna jest rejestracja (darmowa dla użytkowników akademickich), program działa  
pod systemami Windows, MacOS, Linux/Unix. Wersja tekstowa to zbiór procedur  
języka Python. 

Przedstawione powyżej programy wymagają dodatkowego ściągnięcia  
preformatowanych baz danych sekwencji, albo odwołują się bezpośrednio  

do baz danych np. PDB. 



ClustalW, ClustalX, ClustalO – kolejne wersje programu do dopasowania struktur  
(multiple sequence alignment) i tworzenia drzew filogenetycznych. Ładny interfejs  
graficzny oraz możliwośd użycia popularnych formatów sekwencji (w tym FASTA,  
prosto z bazy PDB).  
Strona domowa: http://www.clustal.org/omega/ 
Dostępny dla systemów Windows, MacOS, Linux (w tym jako gotowy pakiet dla  
Gentoo oraz Debiana bezpośrednio w ich repozytoriach) 

GROMACS – pakiet programów do symulacji dynamiki molekularnej.  
Pomocny, gdy testujemy stabilnośd wyznaczonej przewidywanej struktury  
trójwymiarowej białka. 
Strona domowa: http://www.gromacs.org 
GROMACS jest dostępny w niektórych dystrybucjach, np. w pochodnych  
Debiana / Ubuntu  

VMD – pakiet do wizualizacji trajektorii dynamiki molekularnej – także dla  
Windows/MacOS 
Strona domowa: http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ 
(Wymagana jest rejestracja) 



Poniższe serwery próbują przewidywad struktury 3D białek nawet przy braku  
wyraźnej homologii, są też zdolne do identyfikacji rejonów  

transmembranowych.  
O skuteczności ich algorytmów świadczy to, że od dłuższego czasu są one na  

podium w zawodach CASP, czyli 
Critical Assessment of protein Structure Prediction 

RaptorX – serwer obliczeniowy do przewidywania struktury 3D (albo tylko  
drugorzędowej, co jest znacznie szybsze). Użytkownik podaje na stronie WWW  
sekwencję w formacie FASTA oraz email zwrotny i… czeka kilka(naście) godzin na  
odnośnik do wyników. 
Strona domowa: http://raptorx.uchicago.edu 

ROBETTA – serwer obliczeniowy do przewidywania struktury 3D białek oraz do  
wykonywania procedury alanine scanning (ustalania miejsc wiążących podjednostki  
białkowe przez obliczeniowe podstawianie alaniną i ocenę utraty energii wiązania –  
przydatne przy modelowaniu struktury czwartorzędowej). Działa jak powyżej – przez  
podanie sekwencji aminokwasów i emaila zwrotnego. 
Strona domowa: http://robetta.bakerlab.org 



Podstawowe pojęcia dotyczące informacji genetycznej 



RNA – pełni różne role często oznaczane odpowiednią literą w skrócie:  
mRNA (informacyjne, messenger);  
rRNA (rybosomalne);  
tRNA (transportowe),  
snRNA (small nuclear RNA – cząsteczki pomocnicze przekształcające „świeżo utworzone”  
pre-mRNA w dojrzałe mRNA)…  
Chod bardzo rzadko (u niektórych wirusów) RNA występuje jako podwójna nid  
analogiczna do DNA, to nawet pojedyncza nid RNA chętnie się zawija i tworzy  
komplementarne pary sama ze sobą. 

Ekspresja genu – proces prowadzący od informacji genetycznej zawartej w DNA  
do koocowego produktu, którym może byd białko, albo dla genów niekodujących  
białek – RNA (tRNA, snRNA). Ekspresja składa się z transkrypcji  
(„przepisania” DNA na RNA) oraz ewentualnie translacji (syntezy białka zgodnie  
z kodem genetycznym przepisanym w mRNA). 

Transkrypcja – proces przepisywania informacji z DNA na RNA; przepisywana jest  
nid „antisense / negative” (biegnąca od 3’ do 5’), a tworzone RNA jest skierowane  
zgodnie z nicią DNA „sense / positive”, od 5’ do 3’. Proces jest prowadzony przez  
polimerazę RNA – duży enzym rozplatający lokalnie nid DNA na odcinku kilkunastu  
par zasad.  



Eksony – fragmenty genu eukariotów bezpośrednio kodujące białko, przedzielone  
intronami, fragmentami niekodującymi białek (których, co ciekawe, jest znacznie  
więcej niż eksonów). 

Edycja RNA (RNA editing) – proces potranskrypcyjnej zamiany niektórych reszt już  
w gotowej nici RNA (najczęściej C→U), czasem usunięcia lub dodania reszt  
(typowo insercja uracylu). 

Translacja – proces „tłumaczenia” kodu genetycznego zawartego w mRNA na  
sekwencję aminokwasową, czyli proces syntezy białek zgodnie z informacją  
genetyczną. Zachodzi w rybosomach poprzez następujące etapy: inicjację,  
elongację i terminację, po czym mRNA może zostad odzyskany (etap recyklingu).  
Szybkośd translacji – kilkanaście aminokwasów /s. 

Rybosom – bardzo ogólnie rzecz ujmując, to konglomerat białkowo-nukleinowy  
syntezujący białka. Jego główne składowe to duża podjednostka (łącząca aminokwasy  
w łaocuch) i mała podjednostka (odczytująca RNA).  
Rybosom nie jest trwały – mała jednostka wiąże mRNA w procesie inicjacji i dopiero  
wtedy dołącza się duża jednostka, kompletując aktywny rybosom, zaś po terminacji  
jednostki rozdzielają się. 



Rysunek po lewej to struktura ludzkiego  
rybosomu 80S (miara wielkości oparta na  
prędkości sedymentacji) –  
na czerwono zaznaczono fragmenty rRNA,  
na niebiesko – fragmenty białkowe.  
Struktura (PDB id: 4ug0) została wyznaczona  
metodą mikroskopii elektronowej  
z rozdzielczością ok. 3÷4 Å i opublikowana  
w 2015 r.  
Rybosom złożony jest z podjednostki  
dużej (60S) i małej (40S) – w sumie  
76 łaocuchów białkowych i 5 łaocuchów rRNA. 
 

Struktura ludzkiego rybosomu 



Genom, proteom – odpowiednio: ogół genów i białek występujących w  
komórce / organizmie, badany jako całośd. Genomika i proteomika muszą  
posługiwad się narzędziami bio-informatycznymi ze względu na licznośd  
występujących cząsteczek czy rozmiar zgromadzo-nej informacji – np. jądrowy  
genom ludzki to ok. 6,5 miliardów par zasad w diploidalnym zestawie  
23 chromosomów (mitochondrialne DNA to „tylko” ok. 16 tys. par zasad),  
zaś muszka owocowa Drosophila melanogaster ma w genomie  
ok. 240 mln par zasad. 



Kod genetyczny i nietypowe aminokwasy 



Tabela „odwrotnego” kodu genetycznego:  
nie w kierunku DNA→białko, ale białko→DNA 

Aminokwas Kodon Aminokwas Kodon 

Ala / A GCA, GCC, GCG, GCT Leu / L CTA, CTC, CTG, CTT, TTA, TTG 

Arg / R 
CGA, CGC, CGG, CGT, AGA, 

AGG 
Lys / K AAA, AAG 

Asn / N AAC, AAT Met / M ATG 

Asp / D GAC, GAT Phe / F TTC, TTT 

Cys / C TGC, TGT Pro / P CCA, CCC, CCG, CCT 

Gln / Q CAA, CAG Ser / S TCA, TCC, TCG, TCT, AGC, AGT 

Glu / E GAA, GAG Thr / T ACA, ACC, ACG, ACT 

Gly / G GGA, GGC, GGG, GGT Trp / W TGG 

His / H CAC, CAT Tyr / Y TAC, TAT 

Ile / I ATA, ATC, ATT Val / V GTA, GTC, GTG, GTT 

START: ATG (jak Met / M) STOP: TAA, TGA, TAG 

Aminokwasy podzielono ze względu na właściwości grup bocznych: hydrofobowe,  
hydrofilowe (polarne), naładowane dodatnio lub ujemnie. W kodzie RNA zamiast  
T mamy U. Jak widzimy, kodon startowy odpowiada metioninie, więc jest to pierwszy  

aminokwas występujący w sekwencji białka.  



Zagadka: dlaczego kodony STOP nie odpowiadają  
żadnemu aminokwasowi? 



Kod genetyczny jest ”prawie” uniwersalny: występujące drobne  
różnice w kodzie jądrowym dotyczą głównie organizmów  
„prymitywnych” (nieliczne bakterie, orzęski, grzyby).  
Natomiast dośd liczne są odstępstwa w kodzie mitochondrialnym,  
co jest jedną z przesłanek za „zewnętrznym” pochodzeniem  
mitochondriów (wchłonięte pierwotne organizmy).  
Różnice w kodzie genetycznym używanym przez chloroplasty  
są obecnie przypisywane nie odstępstwom od standardu,  
ale zjawisku RNA editing – potranskrypcyjnej zamianie niektórych  
reszt już w gotowej nici RNA (najczęściej C→U).  
Takie zjawisko występuje też w mitochondriach. 



Przykłady odstępstw od standardowej tabeli dla niektórych  
organizmów: 

W mitochondrialnym DNA kręgowców częste jest użycie kodonów AGA i AGG  
(w standardzie Arg / R) jako kodonów stopu. Kodon RNA AUA (w standardzie Ile / I)  
odpowiada metioninie, zaś standardowy kodon stopu UGA odpowiada tryptofanowi.  
Występują też nietypowe kodony startu, np. u ludzi AUA, AUU, u myszy AUA, AUU, AUC.  
Zdarzają się też „niedokooczone” kodony (np. RNA kooczy się na U albo UA) , które stają  
się kompletnym kodonem stopu UAA dopiero po poliadenylacji – procedurze dołączenia 
kilkudziesięciu jednostek adenylowych do mRNA po zakooczeniu translacji. 

W bakterii Escherischia coli kodon RNA UUG (zamiast standardowego AUG) jest użyty  
jako kodon startowy w ok. 3% białek, sporadycznie występuje też „startowy” CUG. 
 



Nietypowe aminokwasy: u bakterii (ale nie u archeonów – linii ewolucyjnej  
prokariotów równoległej do bakterii), a także w mitochondriach i chloroplastach,  
pierwszym amino-kwasem, od którego zaczyna się budowa nici polipeptydowej,  
jest N-formylometionina (fMet). Co ciekawe, aparat translacyjny bakterii „używa”  
fMet tylko na początku łaocucha, zaś potem kodon AUG oznacza już standardową  
metioninę. fMet jest zwykle usuwana enzymatycznie po translacji. 

Selenocysteina (Sec / U) jest spotykana w organizmach na tyle często, że obecnie  
dołącza się ją jako kolejny (21.) aminokwas „standardowy”. Jest ona kodowana przez  
kodon RNA UAG, który jest kodonem stopu, ale jeżeli w mRNA występuje po takim  
kodonie specyficzna sekwencja (ok. 60 nukleotydów) zwana SECIS  
(SElenoCysteine Insertion Sequence), to komórka „przestawia się” na rozumienie kodonu  
UAG jako selenocysteiny. SECIS u różnych organizmów ma podobne ciekawe elementy  
strukturalne: dzięki zawinięciu się nici mRNA i tworzeniu wiązao między parami zasad  
tej samej nici (w tym nietypowej pary A-G), SECIS ma kształt spinki do włosów  
(ang. hairpin, stem loop). 
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Ustalanie podobieostwa struktur 



Podstawowe algorytmy do dopasowania sekwencji: FASTA i BLAST 
 
Oba te algorytmy są zdolne do pracy z różnymi „słownikami”, tj. dokonują dopasowao 
sekwencji białko-białko, DNA-DNA etc. Początkowo wyprowadzone jako osobne  
programy komputerowe (FASTA – 1985 r., BLAST – 1990 r.) obecnie stanowią  
fragmenty składowe baz danych i serwerów online, np. w bazie PDB.  
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) jest skuteczniejszy, ale oba te algorytmy  
nie gwarantują znalezienia najlepszego dopasowania, są bowiem – w interesie  
szybkości – oparte na metodach heurystycznych, tj. opartych na doświadczeniu  
i „wiedzy eksperckiej”, a nie na ścisłych wyprowadzeniach. Przykładem jest  
np. macierz podobieostwa aminokwasów. Jedną z typowych jest macierz BLOSUM62  
wyprowadzona z bazy danych BLOCKS (z odrzuceniem sekwencji mających powyżej  
62% identyczności położeo aminokwasów) i opisująca względne częstości  
występowania danych par aminokwasów (0 – przypadkowe ułożenie, >0 – takie  
podstawienie jest częściej spotykane, <0 – takie podstawienie jest niekorzystne).  
BLAST korzysta właśnie z tej macierzy. Umie też, chod nie czyni tego FASTA,  
automatycznie pominąd sekwencje „małego zróżnicowania” (często są to sekwencje  
startowe albo sztucznie wprowadzone). 



Przykład dokonania dopasowania sekwencji:  
 

burkawidyna to białko z rodziny awidyn, wiążące biotynę; pochodzi z patogenu  
Burkholderia pseudomallei. Dopasowano sekwencję burkawidyny do trzech innych  
białek z rodziny awidyn. Zaskakujące, że pomimo znacznych różnic w sekwencjach  
oraz w występowaniu sporych luk, wszystkie te białka mają podobną strukturę  
(typowa beczułka ). W poniższym nałożeniu na czerwono zaznaczone są reszty  
aminokwasowe zachowane we wszystkich strukturach. 

sequence:burk:     : :     : :burkavidin:Burkholderia pseudomallei:: 

structureX:2zsc:   2 :A:+123 :A:MOL_ID  1; MOLECULE  TAMAVIDIN2: 1.30: 0.20 

structureX:4bbo:   1 :A:+113 :A:MOL_ID  1; MOLECULE  BRADAVIDIN: 1.60: 0.15 

structureX:3ry2:  15 :B:+122 :B:MOL_ID  1; MOLECULE STREPTAVIDIN: 0.95:0.12 

 

DTSTAPNCQNPI-GSWLNELGSTMTIASISG--TGAITGTYVSPS--GTTG-QTFSLSGWFYAAPPANNGLDQVT 

-----SDVQSSLTGTWYNELNSKMEL--TANK-DGTLTGKYLSKV--GDVY-VPYPLSGRYNLQPPA--G--QGV 

-QSVN--------WTWTNQYGSTLAITS-FNSNTGAITGTYTNNAANSCDEGKPQGVTGWLA-YGNT------GT 

A---------GITGTWYNQLGSTFIV--TAGA-DGALTGTYESAV--GNAE-SRYVLTGRYDSAPAT-DG--SGT 

 

LVTFSVNWNN--TAARYNSITTWSGLCQITNNVPTITALYYYSNAFAQYS-WKHVNVGQDIFHP--IAP--* 

ALGWAVSWE----NSKIHSATTWSGQFFSE-SSPVILTQWLLSSSTARGDVWESTLVGNDSFTK--TAP-T* 

AISFSVNFL----G--CGSTTVWTGQLN---NATGFQGLWYLSLAEAV-A-WNGISAGADTFTFSS-----* 

ALGWTVAWKNNYRN--AHSATTWSGQYVGGA-EARINTQWLLTSGTTEANAWKSTLVGHDTFTK--VKPS-* 

 


