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Bazy danych biologicznych 

Bazy danych sekwencji nukleotydowych 
• Pierwotne bazy danych (ang. primary database) 

– Wykorzystywane do zbierania pełnej informacji o 
zsekwencjonowanych fragmentach DNA. Informacje 
powierzchowne bez żadnych dodatkowych analiz. 
• EMBL 
• GenBank 
• DDBJ 

• Wtórne bazy danych (ang. secondary databse) 
– Zwane również bazami danych rodzin białek. Dodatkowa 

analiza np. rozpoznawanie konserwatywnych 
(inaczej:konserwowanych) odcinków sekwencji  
(motywów) w dopasowaniach wielosekwencyjnych. 
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Bazy danych biologicznych 

• Samo zgromadzenie danych sekwencji DNA 
nie przekłada się na wiedzę biologiczną.  

• Konieczne jest np.: 

– Zlokalizowanie genów 

– Ustalenie położenia odcinków kodujących 

– Przypisanie białkom powstającym w wyniku 
translacji funkcji biologicznych 

– Odkrycie struktury przestrzennej białek  
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Struktura rekordów w bazach danych 

• Struktura rekordu zależy od konkretnej bazy 

• Istnieją wspólne elementy 
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Struktura rekordów w bazach danych 

• Numer dostępu 

– Niepowtarzalne i nieulegające zmianie oznaczenie 
przypisywane rekordowi w chwili jego 
umieszczenia w bazie danych 

• Identyfikator tekstowy (ID) 

– Bardziej czytelny dla ludzi 
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Struktura rekordów w bazach danych 

• Rekord z bazy danych sekwencji 
nukleotydowych powinien zawierać: 

– Nazwę genu 

– Informację o organiźmie 

– Informację o tym kto i kiedy dokonał 
zsekwencjonowania 

– Informację o funkcji i strukturze (jeśli dostępne) 

– Inf. o publikacjach naukowych dotyczących danej 
sekwencji 
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Struktura rekordów w bazach danych 

• Format FASTA 

– Jeden z najprostszych 

– Pierwszy wiersz rekordu zaczyna się od znaku “>”, 
następnie często podany jest 

•  numer dostępu, 

•  identyfikator tekstowy, 

•  opis zawartości rekordu, 

–  właściwa sekwencja podana w kolejnych 
wierszach 
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Struktura rekordów w bazach danych 

• Format FASTA 

Numer dostępu z  umerem wersji po kropce: M13667.1 
Identyfikator tekstowy: HUMPRP0A 
Numer indeksu genu (gi): 190469 
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Struktura rekordów w bazach danych 

Pobieranie rekordów z baz danych nie jest 
łatwym zadaniem. 

W praktyce wykorzystuje się specjalne serwisy: 

• Entrez 
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Bazy danych biologicznych 

• Pierwotne bazy danych 

– EMBL (1982) 

– GenBank (1982) 

– DDBJ i INSD (1986) 
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Bazy danych biologicznych 

• EMBL (1982) 

– Podstawowy zbiór sekwencji w Europie 

– Zarządza nią EBI (European Bioinformatics 
Institute), placówka EMBL (European Molecular 
Biology Laboratory) 

11 



Bazy danych biologicznych 

• EMBL – struktura rekordu 
– Forma tekstowa 
– Jedno pole rekordu zwykle zawiera się w jednym wierszu pliku 
– Na początku każdego wiersza znajduje się dwuznakowa etykieta 

opisująca zawartość wiersza 
• ID – identyfikator rekordu, grupa taksonomiczna, długość sekwencji 
• AC – numer dostępu, nie ulega zmianie w kolejnych wydaniach bazy danych 
• DE – opis, np. symbole genów w sekwencji, lokalizacja genomowa sekwencji 
• RN, RP – odnośniki literaturowe 
• DR – odsyłacze do rekordów z różnych baz danych, związanych z daną 

sekwencją  
• CC – komentarze 
• KW - hasła kluczowe 
• FT – tablice cech – np. inf. o położeniu sekwencji sygnałowych, sekwencji 

kodujących białko 
– CDS – translacje sekwencji nukleotydowych kodujących białka 
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Bazy danych biologicznych 

• EMBL, ENA 

– http://www.ebi.ac.uk/ 

– http://www.ebi.ac.uk/ena  

 

SRS – kiedyś popularny sposób dostępu: 

https://www.ebi.ac.uk/seqdb/confluence/display/S
RS/SRS/  
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Bazy danych biologicznych 

• GenBank 

– Zarzadzana przez NCBI (National Center for 
Biotechnology Information), USA 

– Dostęp przez wykorzystanie systemu Entrez 

• Udostępnia również zasoby bazy MEDLINE – 
literaturowej bazy danych  
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Bazy danych biologicznych 

GenBank - 

działy bazy 

 

Dział Typ sekwencji lub jej pochodzenie 

PRI Z naczelnych 

ROD Z gryzoni 

MAM Z innych ssaków 

VRT Z innych kręgowców 

INV Z bezkręgowców 

PLN Roślinne 

BCT Bakteryjne 

VRL Wirusowe 

PHG Z bakteriofagów 

SYN Sztucznie wytworzone 

UNA Nieopisane 

EST Znaczniki sekwencji ulegające ekspresji 

PAT Opatentowane 

STS Miejsca markerowe sekwencji 

GSS Sekwencje przeglądowe genomu 

HTG Wysokoprzepustowe sekwencje genomowe 

HTC Wysokoprzepustowe sekwencje cDNA 
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Bazy danych biologicznych 

• GenBank – struktura rekordu 
– LOCUS –kodowe oznaczenie dla określonego rekordu bazy danych, liczba nukleotydów, źródło danych (np. 

mRNA), dział bazy danych, data zdeponowania w bazie 
– DEFINITION – zwięzły opis sekwencji 
– ACCESSION – numer dostępu – unikalny i niezmienny 
– VERSION – liczba zmian sekwencji, numer sekwencji (GI – ang. geninfo identifier), umożliwia odwołanie się 

do konkretnej wersji sekwencji 
• Modyfikacje sekwencji powodują zmianę numeru GI ale sama sekwencji nadal ma te n sam LOCUS oraz ACCESSION 

– KEYWORDS – hasła kluczowe 
– SOURCE – źródło pochodzenia sekwencji 
– ORGANISM – biologiczna klasyfikacja źródłowego organizmu 
– REFERENCE – odniesienia do publikacji 

• AUTHORS, TITLE, JOURNAL, MEDLINE, PUBMED 

– COMMENT – komentarze 
– FEATURES – początek tabeli cech ze szczegółowym opisem własności sekwencji, np.  

• Nazwa genu 
• Współrzedne sekwencji kodującej 

– db_xref – odsyłacze do rekordów tej lub innych baz danych 
• Np. Taxon:9606 – odniesienie od taksonomicznej bazy danych  
• Np. GI:190470 – odniesienie do translacji sekwencji w bazie danych sekwencji GenPept 

– BASE COUNT – nukleotydowy skład sekwencji 
– ORIGIN – informacja o lokalizacji genomowej  pierwszego nukleotydu sekwencji 
– Właściwa sekwencja 
– Rekord jest zakończony etykietą // 
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Bazy danych biologicznych 
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Bazy danych biologicznych 

• dbEST jest działem GenBank 

– Znaczniki sekwencji ulegające ekspresji (EST) 

– EST :  

• Ważne narzędzie badawcze 

• Wykorzystywane do  
– wykrywania nowych genów, 

–  mapowania genów na określonych chromosomach,  

– identyfikacji sekwencji kodujących w genomie 
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Bazy danych biologicznych 

• DDBJ – DNA Data Bank of Japan 

– Powstały w NIG – National Institute of Genetics 

– Obecnie część INSD 

– Translacje CDS z bazy DDBJ są automatycznie 
dodawane do bazy JIPID (Japan International 
Protein Information Database) a następnie do do 
bazy PIR-PSD 

 

19 



Bazy danych biologicznych 

• INSD – International Nucleotide Sequence 
Database (1986/1987) 

– Współpraca między EMBL, GenBank oraz DDBJ 

– Standaryzacja formatu zapisu danych 

– Zawartość EMBL, GenBank oraz DDBJ jest 
synchronizowana 

20 



21 

http://www.ebi.ac.uk/ 

Wygląd strony w 2016r. 

http://www.ebi.ac.uk/
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2017 

http://www.ebi.ac.uk/
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2018 

http://www.ebi.ac.uk/
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…lub wyszukaj ENA na liście po jej rozwinięciu 
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http://www.ebi.ac.uk/training/online/course/n
ucleotide-sequence-data-resources-ebi/why-
do-we-need-ena  
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Informacje o wersjach 
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Szczegóły 
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Wizualna reprezentacja – zależy od 
użytego narzędzia (oprogramowania) Zmień zakres w 

celu analizy 
wybranego 
fragmentu 
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Nawigacja do innych baz danych 



36 

Link do portalu z danymi taksonomicznymi organizmu 



37 Tylko fragment Całość sekwencji 
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Format fasta 
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Informacja o tym, z jakich fragmentów “poskładano” sekwencję w 
tym rekordzie. 
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Szczegółowe informacje o procesach transkrypcji i translacji 

nawigacja 



42 gen 
produkt (białko) 

Sekwencja 
aminokwasów 
(struktura 
pierwszorzędowa) 

Link do bazy 
danych białek 
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Numer 
dostępu 

Opis 

Hasła kluczowe 
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Tablica cech 

Sekwencja 
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Dane z tego samego rekordu w formacie fasta – jedynie nagłówek + sekwencja. 
 
Wygodny jeśli interesuje nas głównie sekwencja. 
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Wyszukiwanie w bazie GenBank 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Wyszukiwanie w bazie GenBank 



48 

Wyszukiwanie w bazie GenBank 
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Wyszukiwanie w bazie GenBank 
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Wyszukiwanie w bazie GenBank 

zoom 

Zaznaczona część 
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Przykład wyszukiwania na podstawie sekwencji. 
 
(Pobierz dowolny fragmet z pliku CytBDNA.txt) 
Przykład wykonany z wykorzystaniem pierwszej sekwencji 

Uwaga: jeśli 
wyszukiwanie nie 
działa, użyj “Advanced 
Search” 

Wyszukiwanie na podstawie sekwencji 
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Advanced search 
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W razie 
konieczności 
zmień ustawienia 
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lub… 
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Wyszukiwanie może zająć pewien czas… 
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E-value powinno być bliskie zeru aby 
wynik wyszukiwania można było uznać 
za wiarygodny. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Spotted_African_lungfish  

Kompletny genom 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spotted_African_lungfish
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>ENA|L42813|L42813.1 Protopterus dolloi complete mitochondrial genome. 
 GCCGATGTAGCTTAAGCAAAGCATAGCACTGAAAATGCTAAGACAGGCTTAATACGCCTC ACCCGCACACAGGTTTGGTCCTGGCCTTAATGTCAGCTTTAACTAAACTTATACACTGCC 
AAGTCCCCGCGCCCCAGTGAAAATGCCCTCACACGCCAGTAGGTGTAGAGGAGCTGGCAT CAGGCCCACACTAAGTAGCCCAAGACGCCTTGCAACGCCACACCCCAAGGGACACAGCAG 
TAATTAAAATTGGACTATAAGTGTAAACTTGATCCAGCCATGGTTAAATAAAGTTGGCCA ACCTCGTGCCAGCCGCCGCGGTTACACGAGGAACTTAAGTTGATGCCTCCGGCGTATAGG 
ATGATTAAGAGGAACTTTTACTAAAATCAAATATTGGCCCTGCTGTTATACGCGCTCGCC AACTAGAAACTCAAAATTTTTAACTAACAGTACATCTGAACTCATGAAAGTCAGGAAACA 
AACTAGGATTAGATACCCTACTATGCCTGACCCTAAACTATGACAAGTCTAACTACATAA CTTGCCCGCCAGGAACTACAAGCCCAAGCTTAAAACCCAAAGGACTTGGCGGTGCCTCAC 
ACCCACCTAGAGGAGCCTGTTCTAGAACCGATAATCCACGTTTTACCCAACCTTCCCTAG CATTTCAGCCTATATACCGCCGTCGCCAGCCAACCCCCTGAGGGTAGACTAGTTGGCAGA 
ATAGATAACATCTAGCACGTCAGGTCGAGGTGTAGCACATGAGAAGGAAGAAATGGGCTA CATTTTCTAGTAGAAAACACGGACAATCCCATGAAACTGGGATTCTAAGCTGGATTTAGT 
AGTAAGAGAAAATAAGAATATTTTTCTGAAGCCGGCCATGAGGCGCGCACACACCGCCCG TCACTCTCCTCAACAATCGTAAACGATAAATAATTAATTTAGATAAAAAAGAGGAGGCAA 
GTCGTAACATGGTAAGTGTACCGGAAGGTGTACTTGGTTTCAAAATGTGGCTTAATTAGC AAAGCACCCCCCTTACACTGAGGACACACCCGTGCAAATCGGGTCATTTTGAACTAAATG 
GTAAGCCTGTCATTTTTTAACATGTAAATTTTATATAACACACACTCTGTAAGTAAACCA TTTATACTTCTAGTATTGGAGAAAGAAAGAAATTCAAGCGCATAAAAGTACCGCAAGGGA 
AAACTGAAAAACTAGTGAAAAATTAAGTTTTAAAAAGCAAAGACTAACACTTGTACCTTT TGCATCATGGTCTAGCTAGTCATGAAGGGCAGAAAGAATTTTAGTCCCACCCCCGAAACT 
AGGCGAGCTACTCCGAGACAGCCAAACGGGCCAACTCGTCCATGTGGCAAAATGGTGAGA AGAGCTCCGAGTAGCGGTGAAAAGCCAAACGAGCCTAGAGATAGCTGGTTGCGCGAGAAA 
CGAATCTTAGTTCTACCCTAAATTTTTCACGGGCTACAGCCTTAAACCCCGTAATTAAAT TTAGAGGCTACTCAAAGGGGGGACAGCCCCTTTGTGAAAGGACACAACCTCAACAAACGG 
ATAATGATTAATCTACAAGGTAAAATTTAAGTGGGCCTAAAAGCAGCCACCAACAAAGAA AGCGTATAGCTCCCCCATAACTTTATCCATCAATTCAATTAAACAATCATAATCCATCTT 
ACGTATCGAGCTGACTTATATCATTATAAGTGCAAAAATGCTAGAATGAGTAACAAGAAA ATACAATTTTCTCCTCACATAGGTGTTAGTCAGAACAGATTACCTACTGACAATTACTGA 
TAATGAACACAATGTATTAACCTGTCATAAGCAAGAAAACCCTACACTGATATATCATAA ATTCTACACTGAAGTGTGCTTGGAAAAATTAAGGGGGGGAGAAGGAATTCGGCAACTATG 
GCCTCGCCTGTTTACCAAAAACATCGCCTCCTGCCAAATATAGGAGGTACTGCCTGCCCT GTGACTCTGTTTAACTGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCGAAGGTAGCGTAATCACTTGTC 
TCTTAATTAGGGACCTGTATGAATGGCAACACGAGGGTCCAACTGTCTCCTCCCCCAGAT TAGTGAAATTGATCTATCCGTTCAAAAGCGGATATTTTTTCATAAGACGAGAAGACCCTG 
TGGAGCTTAAAGTTCTAATATTAAACATGAGCGTAAATATATACTTTAAGTTTTGTAATA TTAAATACTTTCGGTTGGGGCGACCACGGAGTATAAAAAACCCTCCGCAATACAATTCTA 
TTTTAAGAAGGACACTTCTCAAACTAGAATATCTAGCACAATTGACCCAGTCTAACTGAG CAATGAACCAAGTTACCCCAGGGATAACAGCGCAATCCCCTTTAAGAGTCCCCATCGACG 
AGGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGGTATCCTGGTGGTGCAGCCGCTACCAAGG GTTTGTTTGTTCAACAATTAATATCCTACGTGATCTGAGTTCAGACCGGAGCAATCCAGG 
TCAGTTTCTATCTATGACTTCTTTTTTCTAGTACGAAAGGACTGAAAAAGGGGGGCCTAT ATAAAAATATGCCCCACCCACTACTACTGAATTTATATAAAGTAGCCAAGTGGGAAACCC 
CCCACACGGGAGAAAACCACACTGTTGGAGTGGCAGAGATCGGTAAGTGCAGAAGGCCTA AGACCTTCATTTCGGGGGCTCAAATCCCCCCTTCAACTATGAACCCCCTCCCCACAATTA 
CTAACTCCCTAATATATATTGTTCCAATTCTTCTAGCCGTAGCATTTCTCACTCTTGTTG AACGGAAAATTATTGGGTATATACAACACCGCAAAGGCCCAAACGTAGTCGGACCCTACG 
GGCTTCTTCATCCAATTGCCGACGGAGTAAAACTTTTTATTAAAGAGCCAGTACGCCCCA CTGCCTCCTCAACAACACTATTTATTCTAGCCCCAACTCTCGCACTAACTCTCGCACTTT 
TAATTTGAACCCCCCTCCCTATACCATTTCCTATGGCCAACGTCAATTTAACCCTACTCT TTATCATAGCTGTCTCCAGCCTCTCCGTTTATTCAATTTTAACATCGGGCTGAGCCTCCA 
ACTCAAAATACGCCTTGATCGGGGCCCTTCGAGCAATCGCACAAACTATTTCCTACGAAG TAAGTCTTGGCCTTATCTTATTAGCAGCAATCATTTTTATAGGCAATTTTTCTATATTAA 
CCTTTTCAACTGGACAAGAAGCAATCTGACTTATTATCCCCGCCTGACCCCTCGCAACAA TATGGTACGTGTCTACCTTAGCCGAAACAAATCGCTCACCCTTTGACCTAACTGAGGGGG 
AGTCAGAATTAGCCTCAGGCTTTAATGTAGAATACGCCGGAGGCCCCCTTGCCTCATTTT ATCTTGCAGAATATGCTAATATTATACTGATAAACACTATTTCCGTAATTATTTTTTTAG 
GGGATTCATTAAATTTATTACTGCCAGAAATAATAACTTCTCTCCTAATGTTTAAAACAA CGGCCCTTTCCCTAGTATTTTTATGAGTTCGAGCATCATACCCCCGATTTCGCTATGATC 
AATTAATACACCTAATTTGAAAAAATTTCTTACCCCTGACTCTATCCCTCATTATTTTGC ACATCTCTGCTCCTTTGGCTTTTACAGGACTCCCCCCTCAATTTTAGGAAATATGCCTGA 
AGTTAAAGGACCACTTTGATAGGGTGGATCTTGGGGGTTAACCCCCCCTATTTCCTAGAA GGGCAGGCATCGAACCTCCGCCAAAGAGATCAAAACTCTATGTGCTACCACTACACCACC 
TTCTAGTAAAGTCAGCTCAACAAGCTTTCGGGCCCATACCCCGAAAATGTTGGTTAAATT CCTTCCTTTACTAATGAGCCCGACTATCTTATCTGTCCTGATTATAAGCCTTGGTCTTGG 
CACCACAGTAACATTTATAAGCTCCAACTGATTATTAGCCTGAATCGGACTAGAAATTAA TACAATATCAATTATTCCGCTTATATCCCAACAGCACCACCCACGAGCCACAGAAGCAGC 
AACAAAATACTTTCTTGCCCAAGCCGCTGCCTCAATTATAATTTTATTCTCCAGCATGAT TAATGCATGGGTCGCGGGAGAATGAAATATTACTAATTTGTTATCCCCAACCTCCGCCAC 
TCTAATTACACTGGCACTGGCTATTAAAATTGGTTTAGCCCCAATACATTTTTGACTCCC AGAAGTCTTGCAAGGAGTGACCCTTATAACAGGGGCAATTCTTGTAACTTGACAAAAACT 
TGCACCATTTATCTTACTCTACCAAATTTCTGATACGGTTAACCCAACACTTCTTCTTGT ACTGGCTCTATCCACACTAACAGGTGGCTGATCTGGACTGAATCAAACGCAGCTACGAAA 
GATCTTAGCTTATTCCTCCATCGCCCATATGGGGTGAATAACCATGATTTTACCCTTTGC CCCAAATCTTGCACTACTCAACTTAATAATCTATATTACCCTGACCCTTCCACTATTCTT 
TACACTTAATATCTGTTCATCCACCTCCATCCCATCACTCGCCCTCAACTGAACAAAATC CCCCCTACTCATGACAATACTACTAATTACACTACTCTCATTAGGGGGACTTCCCCCATT 
AACAGGCTTTATGCCAAAATGATTAATTCTGCAAGAATTAACAAATAATGACCTATACAT TTTTGCTACTGCCGCCGCACTTTCCGCCCTACTCAGCCTCTATTTTTATCTTCGTTTATG 
CTACACAACCTCACTCACAACTTCCCCAAATACCCTAAATAATAATCACTGGCGCCCCAA TGCTGGAACCTACCAAATTTTATCCATAATCTTGATTTTTGCAACAGCCCTCCTCCCACT 
TACACCTGGCCTTATTATGTAGATAGGAACTTAGGCTAATTTAAACCAAAAGCCTTCAAA GCTTTAAATAAAAGTGAGAATCTTTTAGTTCCTGTAAAACCTGTGGGACTCTACCCCACA 
TCTTATGAATGCAACTCAAATACTTTAATTAAGCTAAGGCTTTCTAGATGAAAGGGCCTC GATCCCTTGAACTCTTAGTTAACAGCTAAGCGCCTAAACTTGCGGGCATTCACCTACTTC 
CGCCGTGCCTGTGGCGCGGCAGAAGCCACGGCGGAAGTAAATTCGCATCTCCGGATTTGC AATCCGGCGTGATAACACCCCATGGCTTGGTAGACGGAGGTATTTCTCCCCCCTTTGGGG 
GACTACAGTCCGCCGCCTCATTCTCGGCCACCCTACCTGTGACTTTAACACGTTGACTTT TTTCAACAAACCATAAAGATATCGGCACCCTCTACATAGTCTTCGGTGCCTGGGCCGGGA 
TGGTTGGGACTGCCCTAAGCCTCCTCATCCGGGCCGAATTGAGTCAGCCTGGAGCCCTGC TCGGGGATGACCAAGTCTATAATGTTCTTGTTACCGCCCACGCTTTCGTTATAATCTTTT 
TTATAGTGATGCCTATCATAATCGGCGGCTTTGGAAACTGACTTATCCCCCTCATAATTG GGGCCCCAGACATAGCCTTCCCGCGAATAAATAACATAAGTTTTTGACTTCTCCCCCCCT 
CATTCTTACTTCTACTGGCAGGCTCCGGGGTAGAAGCTGGGGCCGGTACCGGTTGGACCG TATATCCCCCCCTTGCTAGTAATCTAGCCCATGCCGGGGCTTCAGTAGACTTAACAATTT 
TTTCTCTCCACCTAGCTGGGGTTTCTTCAATTCTCGGTTCAATCAATTTTATCACAACAA TTATTAATATAAAACCCCCTGCAGCCTCTCAATACCAAACCCCCCTATTTATCTGATCTG 
TAATAATTACAACAGTTCTTTTGGTTCTCTCCCTCCCAGTTCTTGCTGCCGGCATCACCA TACTACTAACAGATCGAAATCTAAACACAACGTTCTTTGACCCAGCAGGTGGAGGAGACC 
CCATTTTATACCAACATCTTTTCTGATTTTTTGGTCACCCAGAAGTCTATATTCTCATCC TGCCCGGATTTGGGATAATTTCTCACATCGTCGGCTTTTACTCTGGAAAAAAGGAGCCCT 
TCGGCTATATAGGAATAGTCTGAGCGATAATGGCAATTGGTCTTTTAGGCTTTATTGTAT GGGCCCATCATATGTTTACTGTAGGTATAGACGTTGATACACGAGCCTACTTCACATCCG 
CCACTATAATTATTGCCATCCCAACCGGCGTAAAAGTTTTTAGCTGACTAGCTACACTTC ACGGAGGGGCAATCAAATGGGAGACCCCACTTTTATGGGCCCTCGGCTTTATCTTTTTGT (…) 
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Wyszukiwanie na podstawie sekwencji 

Jeśli poprzednia strona nie działa, wypróbuj:  

http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/  

http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/
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Wyszukiwanie na podstawie sekwencji 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/  

FASTA (przykładowo) 
 
Uwaga: wybierz wersję  
„Nucleotide” 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/
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Pierwsza sekwencja z pliku  
CytBDNA.txt 
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Przykład: pobranie trzech pierwszych 
rekordów 
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Pobrany plik zawiera trzy 
rekordy – sprawdź! 

Koniec pierwszego rekordu 

Początek drugiego rekordu 
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Kliknij, aby przenieść się do rekordu 



67 



68 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

Wyszukiwanie w serwisie NCBI 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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71 

Pierwsza 
sekwencja z 
pliku  
CytBDNA.txt 
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zaznacz 
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Pobranie zaznaczonych rekordów 
 
Porównaj ich numery dostępu z trzema pierwszymi z wyszukiwania w systemie 
http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/  
Czy są to te same numery? 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/


Wyszukiwanie na podstawie nazwy 

74 



75 
Wybierzemy dokładnie ten gatunek, który nas interesuje 
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Wybór gatunku 



77 

Odnośniki do rekordów w innych bazach odnoszących się do tego gatunku 



78 

Rekordy zawierające zbiorcze, zazwyczaj opracowane dane. 
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Pełny genom 



80 



81 

Wybierzmy 
konkretny 
chromosom 



82 



83 



84 Dostęp do portalu taksonomicznego 



85 

Dostęp do portalu taksonomicznego 



86 Dostęp do portalu taksonomicznego 



87 
Szukamy gatunku podając jego łacińską nazwę 



88 



89 

Taksonomia człowieka 



90 Zbiorcze opracowania 



91 

Projekt opracowania genomu ludzkiego 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sc
affolding_(bioinformatics)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scaffolding_(bioinformatics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scaffolding_(bioinformatics)
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Zadania 

1. Wyszukaj inne sekwencje z pliku CytBDNA.txt 

2. Wygeneruj losowe sekwencje o długości np. 
50, 100, 1000 a następnie spróbuj odnaleźć je 
w bazie ENA (EMBL-Bank) lub NCBI. Zwróć 
uwagę na wartości E-Value ewentualnych 
wyników. 
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