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Po prawej stronie okna UGENE dostępnych jest kilka ciekawych i użytecznych funkcji, z których można 

skorzystać podczas analizy. 

 

 

W pierwszej zakładce można odczytać liczbę sekwencji oraz długość dopasowania (uwzględniając 

ewentualne przerwy na początku i końcu). 

 

 

http://www.michalbereta.pl/


Można również zmienić opcje dotyczące sekwencji konsensusu. Jeśli wymagany procentowy próg 

zgodności wynosi 100% (opcja „Threshold”) wtedy w sekwencji konsensusu dużymi literami są 

wskazane jedynie te kolumny, które zawierają dokładne tę samą literę w każdej sekwencji. 

 

 

Jeśli obniżymy próg, duże litery pojawią się również w nie całkowicie zgodnych kolumnach. 

 

 

 

 

 



Można również wybrać inny sposób prezentacji sekwencji konsensusu. 

 

 

W drugiej zakładce można zmienić schemat kolorów oraz wykorzystać podświetlanie fragmentów 

zgodnych lub niezgodnych z wybraną sekwencją referencyjną, przerw oraz fragmentów 

konserwatywnych, czyli takich, które nie zmieniają się w obrębie całego zbioru sekwencji (z zadaną 

dokładnością). 

 

 

 

 

 



Zaznacz rekina (Shark) po lewej stronie, następnie kliknij w „>” po prawej stronie by ustawić tę 

sekwencję jako sekwencję referencyjną („Reference sequence”). Następnie jako podświetlenie 

(„Highlighting”) wybierz zgodność („Agreements”). 

Zwróć uwagę, że podświetlone zostaną te pozycje w sekwencjach innych niż rekina, które są zgodne z 

wartościami w sekwencji rekina. 

 

 

Podobnie, jeśli wybierzemy „Disagreements”, zaznaczone zostaną pozycje, które różnią się od wartości w 

danej kolumnie w sekwencji referencyjnej. 

 

 

 



Wybór opcji „Gaps” pozwoli skupić się miejscach, gdzie występują przerwy. Zwróć uwagę, że wskazanie 

sekwencji referencyjnej nie jest teraz potrzebne. 

 

Wybór opcji „Conservation level” pozwoli skupić się na pozycjach, na których udało się osiągnąć 

całkowitą zgodność we wszystkich sekwencjach (wartość progu 100%). Można również obniżyć 

wymagania co do zgodności zmniejszając próg („Threshold”).  

Tu również nie ma konieczności wskazywania sekwencji referencyjnej. 

 

 

 

 



W tego typu analizie interesują nas najbardziej jak najdłuższe fragmenty, które możemy uznać za 

konserwatywne. Wskazują one fragmenty sekwencji homologicznych, które „przetrwały” ewolucję 

praktycznie niezmienne, są zatem dobrym wyróżnikiem rodzin białkowych. 

 

 

Wybierając „< threshold” podświetlić można pozycje gdzie zgodności nie ma. 

 

 

 

 

 



 

Można również wybrać dwie sekwencje i wykonać ich dopasowanie. Skorzystaj z trzeciej zakładki. 

Wybierz sekwencje żaby („Frog”) oraz człowieka („Human”) w taki sam sposób jak podczas ustawiania 

sekwencji referencyjnej: zaznacz sekwencję po lewej stronie a następnie po prawej kliknij „>”.  

Wybierz algorytm Smitha-Watermana oraz macierz punktacji (Blosum62), ustaw kary za przerwy (1/1).  

Opcja „Algorithm version” nie ma dla nas znaczenia, wpływa jedynie na szybkość wykonania algorytmu. 

Nie wszystkie opcję będą obsługiwane na każdym komputerze. 

Zaznacz opcję „In new window” by dwie sekwencje zostały pokazane w nowym oknie. 

 

 

W wyniku dostajemy dopasowanie w nowym oknie. 

 



 

 

Jeśli ciężko jest zlokalizować miejsca wstawienia przerw, skorzystaj z odpowiedniego podświetlania. 

 

 

  



Ostatnia zakładka („Statistics”) jest przydatna do szybkiego porównywania zawartości wszystkich 

sekwencji w zestawieniu z wybraną sekwencją referencyjną.  

Wskaż sekwencję człowieka („Human”) jako referencyjną.  

Zaznacz „Show distances column”. Pojawi się nowa kolumna oznaczona „%”. 

 

Podobnie jak przy generowaniu statystyk w postaci tabel, możesz wybrać „Identity” w celu zliczania 

identycznych kolumn lub „Hamming dissimilarity” by policzyć kolumny różniące się zawartością. 

Podobnie wybierz prezentację wyników procentowo („Percents”) lub ilościowo („Counts”). Opcja 

„Exclude gaps” spowoduje, że kolumny ze znakami przerw nie będą liczone. 

Zwróć uwagę, że wartości w kolumnie „%” są liczone przy użyciu sekwencji referencyjnej, która jest 

porównywana z każdą inną. 

 


