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Zadanie 

1. Dla danych z pliku CytBProt.txt wykonaj dopasowanie wielu sekwencji wykorzystując do tego 

implementację algorytmu ClustalW dostępną w programie UGENE. Ustaw parametry: kara za 

utworzenie przerwy=10, kara za wydłużenie przerwy=1, macierz podstawień=PAM. Pozostałe 

parametry pozostaw równe ich domyślnym wartościom.  

 

Podczas generowania statystyk nie uwzględniaj przerw (zaznacz opcję „Exclude gaps”). 

 

Odpowiedz na pytania: 

 

a. Jakie jest procentowe dopasowanie między sekwencją aligatora a człowieka przed 

dokonaniem dopasowania? ___ 

b. Jakie jest procentowe dopasowanie między sekwencją aligatora a człowieka po 

dokonaniu dopasowania? ___ 

c. Po dopasowaniu, ile wynosi najgorsze procentowe podobieństwo pomiędzy dwoma 

sekwencjami?  ____  Których dwóch sekwencji to dotyczy? _____ 

d. Po dopasowaniu, ile wynosi najlepsze procentowe podobieństwo pomiędzy dwoma 

sekwencjami?  _____ Których dwóch sekwencji to dotyczy?  _________ 

e. Podaj pięć pierwszych aminokwasów które w sekwencji konsensusu miały zgodność 

100%.  _____ 

f. Zbuduj drzewo filogenetyczne wykorzystując domyślne wartości parametrów. Na jego 

podstawie wskaż organizm najbliżej spokrewniony dla każdego z następujących: 

i. Falcon_falco_peregrinus  ____________ 

ii. Frog_Xenopus_laevis   ____________ 

iii. Armadillo Dasypus novemcinctus  ____________ 
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Podpowiedzi: 

Używaj Ctrl+Tab by przełączać się między oknami w UGENE. Możesz również użyć opcji z menu 

Window: “Tile windows” lub “Cascade windows”. 

 

 

Zaznaczaj tylko te opcje, które chcesz zmienić. Jeśli chcesz uruchomić algorytm z domyślnymi 

wartościami parametrów, nie musisz nic zaznaczać. 

 

 

 

 

 

 



Czasami wykonanie zadania zajmuje trochę czasu. Jeśli nie widzisz wyników, nie uruchamiaj ponownie 

polecenia. Aktualny postęp prac można obserwować na dole po prawej stronie UGENE. 

 

 

Przy generowaniu statystyk, zwracaj uwagę, czy wyniki chcesz mieć w procentach  (“Percents”) czy 

ilościowo (“Counts”). 

 

 

 



Opcja “Hamming dissimilarity” oznacza, że zliczone zostaną pozycje o różnych wartościach. Jeśli chcesz 

policzyć liczbę lub procent zgodnych pozycji, użyj opcji “Identity”.  

Jeśli nie chcesz by kolumny zawierające przerwy zostały uwzględnione, zaznacz “Exclude gaps”. 

 

 

 

Jeśli szukasz wartości za pewnego zakresu, najmniejszych lub największych, zwracaj uwagę na kolory. 

Pamiętaj również, że poniższa macierz jest symetryczna, wystarczy zatem sprawdzić wartości poniżej lub 

powyżej głównej przekątnej. 

 



Polecenie konstrukcji drzewa filogenetycznego “Build tree” należy wykonać po dopasowaniu wielu 

sekwencji. Jeśli sekwencje są jedynie ustawione jedna pod drugą, dopasowanie jest zazwyczaj słabe. 

Uruchomienie algorytmu na takim dopasowaniu da błędne drzewo, takie jak np. na poniższym rysunku.  

Zastanów się dlaczego? 

 

 

Dla porównania, poniżej pokazano drzewo skonstruowane po dopasowaniu wielu sekwencji. Liczba przy 

każdej gałęzi odpowiada odległości ewolucyjnej obliczonej za pomocą pewnego modelu ewolucji 

molekularnej. W poniższym drzewie długości gałęzi nie są proporcjonalne do odległości ewolucyjnej, ale 

niektóre narzędzia mogą dostosować długości gałęzi do tych wartości. 

 



W każdej chwili możesz usunąć wszystkie znaki przerwy i dopasować sekwencje innym algorytmem. 

 

 

Aby rysunki drzew były bardziej czytelne, zaznacz opcję „Display tree in new window”. Drzewo zostanie 

pokazane w nowym oknie. 

 

 

 

 

 

Opcje związane z wybranym modelem 

ewolucji molekularnej. 



Po prawej stronie może skorzystać z opcji aby np. zwiększyć czcionkę. 

 


