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Úvodńık

Miĺı vibušńıci,

doufáme, že jste si naplno užili vánočńıch svátk̊u a odpočinuli jste si od každodenńıch shon̊u (pro
některé z vás, kteř́ı psali řešeńı minulé série na úplně posledńı chv́ıli, to přece jen možná bylo perné
obdob́ı) a už jste zvědav́ı, co jsme si pro vás nachystali tentokrát!

Ve třet́ı sérii se nejdř́ıve ponoř́ıme do v́ıru bioinformatiky v úloze s tématem predikce 3D struktury
protein̊u. U biopolymer̊u z̊ustaneme i ve druhé úloze zaměřené na netradičńı podoby nukleových kyselin.
Ve třet́ı úloze na vás čekaj́ı hrátky s rentgenovou difrakćı. Pokud vám z těchto úloh vyhládne, neváhejte
a pust’te se do doplňkové úlohy věnované právě stravováńı. Uzávěrka třet́ı série je stanovena na 25. 2.
2013.

Posláńım ViBuChu je ukázat vám, mladým př́ırodovědc̊um, jak vypadá chemie na vysoké škole a
jaká témata řeš́ı současný výzkum. Pokud během řešeńı úloh dostanete dojem, že jste danou látku v̊ubec
nebrali v hodinách chemie, v̊ubec netuš́ıte o co jde a je to těžké, nezoufejte, právě tak to má být! V žádném
př́ıpadě nemuśıte pośılat kompletńı řešeńı všech úloh. Důležitěǰśı je si z předkládaných úloh něco odnést,
pobavit se a pokud budete z nějakého úkolu bezradńı, uvědomte si, že se s těmito tématy setkávaj́ı
studenti chemie, kteř́ı jsou starš́ı (a pravděpodobně zkušeněǰśı) i o několik let.

A nyńı je čas na pár zaj́ımavých upozorněńı. Zvláště pro řešitele z Brna a bĺızkého okoĺı může být
atraktivńı nab́ıdka dn̊u otevřených dveř́ı, které budou prob́ıhat na Př́ırodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity ve dnech 19. a 22. ledna 2013 (týkaj́ı se areálu Kotlářská i Univerzitńıho kampusu v Bohu-
nićıch). Pro úspěšné řešitele minulých ročńık̊u připomı́náme, že v př́ıpadě podáńı přihlášky na naši fakultu
můžete zažádat o prominut́ı přij́ımaćıch zkoušek na obory programu chemie a obor Chemoinformatika a
bioinformatika. Termı́n podáńı přihlášek je 28. února 2013.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem účastńık̊um prosincového setkáńı za krásně strávený v́ıkend a
doufáme, že jste si ho pořádně užili a také se něco zaj́ımavého přiučili!

Hodně zdaru při pololetńıch ṕısemkách i řešeńı ViBuChu přeje za organizátory kurzu

Mira
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B3 – Predikce struktury a vlastnost́ı protein̊u za pomoci bioin-
formatických nástroj̊u

Autor: Jan Oppelt (e-mail: jan.oppelt@gmail.com) 13 bod̊u

Konečně ten třet́ı prostor

V prvńı úloze jsme si udělali stručný úvod, ve druhé jsme si všechno upřesnili trochu v́ıce a zkusili si
předpovědět sekundárńı strukturu a ted’ se již konečně dostaneme k předpovědi 3D struktury proteinu.
Stejně jako v předchoźıch kolech si ale muśıme nejdř́ıve ř́ıct něco málo teoretického.

Jak již bylo zmı́něno dř́ıve, předpověd’ prostorového uspořádáńı protein̊u je velká výzva a stále je
prostor ke zlepšováńı. Mnoho vědeckých týmů se předháńı v tom, kdo nejpřesněji dokáže predikovat
terciárńı strukturu proteinu. Každé dva roky se uspořádává test/soutěž právě v této problematice –
Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction neboli CASP. Tento test má mnoho
podkategoríı, které se čas od času měńı. Změny záviśı na tom, jak jsou témata d̊uležitá pro současnou
vědu. Předpověd’ terciárńı struktury však byla v CASP testech již od začátku a stále je jeho součást́ı.
Holt ještě nikdo nedokáže předpov́ıdat tak, aby se mohlo ř́ıci, že je to dokonalé.

Možná si vzpomenete, že v zadáńıch předchoźıch úloh jsme uváděli stručné rozděleńı metod pro
predikci 3D struktury. Pro připomenut́ı to jsou: homologńı/podobnostńı modelováńı (homology model-
ing), navlékáńı (threading nebo také rozpoznáńı foldu – fold recognition) a ab initio/de novo metody
(v překladu něco jako

”
od počátku“). Abychom rozuměli, co se mysĺı foldem, tak fold je zp̊usob uspořádáńı

hlavńıch sekundárńıch struktur v prostoru, které maj́ı stejná uspořádáńı a spojeńı.
Homologńı modelováńı a navlékáńı se ještě zařazuj́ı do podkategorie porovnávaćı metody (nebo také

šablonové metody), jelikož vycháźı z určité úrovně porovnáváńı s již známými sekvencemi a strukturami,
zat́ımco ab initio vycháźı čistě z fyzikálńıch zákon̊u (bezšablonová metoda). Obecně plat́ı, že nejlep-
š́ı metody maj́ı přesnost asi 80 %. Tato přesnost se dá vyjádřit pomoćı RMSD – Root-mean-square
deviation neboli pr̊uměrná kvadratická odchylka. RMSD se využ́ıvá při hodnoceńı podobnosti struktur
ve 3D prostoru, které maj́ı stejné atomy a spojené stejným zp̊usobem. Speciálńı zp̊usob výpočtu dokáže
změřit rozd́ılnou polohu jednotlivých atomů v molekule v odlǐsných stavech/uspořádáńıch. Dělá to tak,
že vezme molekuly (dvě a v́ıce), které jsou stejné sekvenčně, ale r̊uzné prostorově, a odpov́ıdaj́ıćı atomy
přelož́ı přes sebe tak, aby byly co nejbĺıže sobě. Tedy vlastně přelož́ı (v angličtině superimpose) molekuly
přes sebe. Důležitý prvek je tu známost prostorových souřadnic jednotlivých atomů, které máme vždy
uvedeny, pokud chceme v̊ubec prostorové uspořádáńı pozorovat a řešit. Až se podař́ı překrýt molekuly
co nejlépe k sobě, změř́ı se vzdálenosti mezi odpov́ıdaj́ıćımi atomy – nejčastěji pouze α-uhĺıky (uhĺık,
který je součást́ı peptidové páteře a nepatř́ı do karboxylové skupiny – obrázek 1) a vypoč́ıtá se pr̊uměr
těchto vzdálenost́ı. Na obrázku 2 pak vid́ıte př́ıklad přeložených molekul. Je vidět, že jsou v prostorovém
uspořádáńı téměř stejné, avšak ne úplně. RMSD se pak vyjádř́ı v jednotkách ångström (10−10 m). Č́ım je
hodnota nižš́ı, t́ım je větš́ı podobnost mezi strukturami. Neńı přesně daná hodnota, u které se dá ř́ıci, že
molekuly jsou stejné, ale obecně je přij́ımána mezńı hodnota kolem 2 ångström. I v př́ırodě se totiž struk-
tura proteinu lehce měńı, i když máme úplně stejné podmı́nky. Pomoćı RMSD se dá např́ıklad vyjádřit
také výsledek molekulárńı dynamiky – tj. zkoumáńı fyzického pohybu atomů za určitých podmı́nek a
v určitém časovém úseku. Můžeme tak např́ıklad vyvodit, jaká část proteinu se pohybovala a jak moc
pokud třeba zvyšujeme okolńı teplotu. Ale zpátky k metodám.

Některé jsou lepš́ı (v tomto př́ıpadě
”
lepš́ı“ znamená

”
rychleǰśı a dostatečně přesné“) pro předpovědi

malých a jednoduchých protein̊u, jiné se zase v́ıce hod́ı pro proteiny větš́ı. Pro automatické hodnoceńı
metod se dá využ́ıt třeba server EVA.
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Obr. 1: Pozice α-atomu uhĺıku v aminokyselině

Obr. 2: Překládáńı (superimposing) molekul

Jelikož si v úkolech této série vyzkouš́ıme některé z uvedených metod, trochu si je zopakujeme.

Porovnávaćı metody – Šablonové metody

Jsou založeny na předpokladu, že v př́ırodě je jen omezený počet prostorových uspořádáńı (struk-
turńıch motiv̊u – fold̊u) protein̊u. Má se za to, že jich je tak do dvou tiśıc, zat́ımco počet r̊uzných
protein̊u jde do milion̊u. Porovnávaćı metody použ́ıvaj́ı již vyřešené struktury jako startovńı bod nebo
jako šablonu. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny:

1. Podobnostńı modelováńı – je založeno na předpokladu, že dva sekvenčně podobné proteiny bu-
dou mı́t i podobnou strukturu. Protože strukturńı motiv je evolučně v́ıce konzervován než sekvence,
můžeme zkusit modelovat terciárńı strukturu na základě sekvenčńı podobnosti. Sekvenčńı podob-
nost źıskáváme takzvaným sekvenčńım alignmentem (v češtině něco jako

”
zarovnáńı“). V praxi se

vezmou dvě a v́ıce proteinových sekvenćı a přilož́ı se jedna k druhé tak, aby co nejdeľśı shodné
úseky na sebe pasovaly. Jsou i takové možnosti, že se povoĺı, aby se v tomto přikládáńı vytvořily
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i mezery, které umožńı přiložeńı třeba i vzdáleně podobných úsek̊u. Je několik zp̊usob̊u, kterými se
tato podobnost vyhodnocuje, ale nebude zab́ıhat př́ılǐs do podrobnost́ı. Důležité je, že každá tato
metoda vypoč́ıtává určité skóre, jehož hodnota záviśı na délce shodných sekvenćı. Hodnotu skóre
snižuj́ı př́ıpadné mezery, které bylo nutno vložit, a také jejich délka. Bohužel právě alignment je
největš́ım kamenem úrazu u této metody. Většina nepřesnost́ı prameńı sṕı̌se z něj, než ze samotného
modelováńı. I přesto je podobnostńı modelováńı zat́ım nejpřesněǰśı metoda. Ovšem pouze pokud
modelovaný protein a šablonový protein (protein s podobnou a již vyřešenou 3D strukturou) si
jsou sekvenčně podobné. Obecně se ř́ıká, že tato metoda dokáže poměrně spolehlivě namodelovat
proteinovou strukturu, pokud sekvenčńı podobnost je alespoň 25 %. Pokud podobnost klesne pod
tuto hodnotu, struktura může být výrazně odlǐsná. Může se také stát, že proteinové sekvence si
jsou velice podobné sekvenčně a přitom 3D struktura je naprosto odlǐsná nebo právě naopak. Na
takové struktury je podobnostńı modelováńı krátké.

2. Navlékáńı – u této metody použ́ıváme lehce odlǐsný postup. Jak již jméno napov́ıdá, zkouš́ıme něco
navlékat. V tomto př́ıpadě zkouš́ıme navlékat primárńı sekvenci do struktury. Zńı to prapodivně,
ale pokuśım se vám to trochu vysvětlit trochu. U navlékáńı nehledáme protein, který má podobnou
primárńı sekvenci. Mı́sto toho si vezmeme sekvenci (primárńı) našeho proteinu a zkuśıme ji umı́stit
(navléci) do již známých struktur nebo v tomto př́ıpadě sṕı̌se do známých fold̊u. Jak jsme již řekli,
počet fold̊u je omezený. Dělá se to tak, že se vezme aminokyselina za aminokyselinou a zkuśı se
umı́stit do prostorového foldu. Pomoćı statistiky a množstv́ı parametr̊u (jako je preference aminoky-
seliny se vyskytovat v určitém typu sekundárńı struktury, dostupnost solventu, možnosti interakćı
s okolńımi aminokyselinami, atd.) se vyhodnot́ı, v jakém foldu by se náš protein mohl vyskyto-
vat a konečný model se pak vytvoř́ı na základě alignmentu právě s t́ım nejpravděpodobněǰśım a
vlastně i nejpodobněǰśım proteinem v daném foldu, templátem – šablonou. Někteř́ı možná nev́ıte,
co je to solvent. V úplném překladu je to

”
rozpouštědlo“, ale v těchto př́ıpadech se tak prakticky

označuje okoĺı molekuly. At’ už je to pouze voda, nebo nějaký jiný roztok s látkami, které mohou
s proteinem interagovat. Někdy se této metodě také ř́ıká 3D-1D rozpoznáváńı foldu protože využ́ıvá
kombinované informace jak z proteinové sekvence tak i prostorového uspořádáńı.

Bezšablonové metody

Na začátku muśım zmı́nit, že následuj́ıćı dvě metody se daj́ı od sebe těžce odlǐsit. Nebo sṕı̌se t́ım
mysĺım to, že velice málo metod využ́ıvá právě a pouze ab initio metodu. Většinou funguje v kombinaci
ještě s nějakým jiným zp̊usobem predikce.

1. Ab initio – nebo také de novo modelováńı se snaž́ı naj́ıt prostorové uspořádáńı proteinu
”
od nuly“.

Využ́ıvá fyzikálńıch princip̊u/molekulárńı dynamiky namı́sto zp̊usob̊u vyhledávaj́ıćı již vyřešené
struktury. Existuje v́ıce postup̊u, jak dosáhnout výsledku. Např́ıklad simulace skládáńı proteinu,
nebo využ́ıváńı stochastických (náhodných) metod, které prohledávaj́ı celý prostor možných uspořá-
dáńı proteinu (konformačńı prostor). Výběr vhodné struktury poté obvykle prob́ıhá na základě
výpočtu energie dané konformace. Zńı to složitě a složité to i je. A to nejen pro lidi, ale i pro
poč́ıtače. Obrovské nároky na výpočet zp̊usobuj́ı to, že tato metoda se dá využ́ıvat u mnohem
menš́ıch protein̊u než předchoźıch šablonových metod.

Nejen lepš́ı algoritmy na výpočet, ale i silněǰśı poč́ıtače budou v budoucnu nezbytné na přesné ab
initio modelováńı. Naštěst́ı se stále v́ıce rozmáhaj́ı superpoč́ıtače nebo i tzv.

”
sd́ılené výpočty“, kde

i vy můžete nab́ıdnout výkon vašeho poč́ıtače, na tyto složité výpočty. Neńı tedy třeba kupovat
drahé poč́ıtače, ale mohou se využ́ıt již stávaj́ıćı zdroje, které se jen šikovně zkombinuj́ı dohromady
a vlastně takový superpoč́ıtač vytvoř́ı. I vy tedy můžete být součást́ı velkého objevu dosud neznámé
struktury. Takové projekty jsou třeba Folding@home, Rosetta@home.

2. Fragmentové skládáńı – je poměrně málo známý zp̊usob modelováńı avšak ne nepouž́ıvaný.
Jen ve zkratce – tato metoda rozkouskuje naši sekvenci do menš́ıch část́ı. Tyto menš́ı části jsou
brány jako teoretické domény/podčásti a tyto podčásti se pak namodeluj́ı bud’ pomoćı homologńıho
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modelováńı nebo pomoćı ab initio metody a pak slož́ı zpět dohromady. Doména je, pro upřesněńı,
region spojitého polypeptidového řetězce, který může být popsán jako kompaktńı a mı́stńı jednotka.

Je to tedy něco mezi šablonovými a bezšablonovými metodami. Tuto metodu využ́ıvá např́ıklad
server Robetta, který využ́ıvá program Rosetta.

Obr. 3: Znázorněńı predikčńıch metod

Společná pro všechny tyto metody je složitost v předpov́ıdáńı natočeńı bočńıch řetězc̊u aminokyselin.
Struktura se předpov́ıdá hlavně v rámci proteinové páteře (uspořádáńı NH2–CH–COOH jako hlavńı
části aminokyselin). Orientace bočńıch řetězc̊u je problém sám o sobě. Použ́ıvá se opět několik metod
jako např́ıklad

”
vyřazovaćı metoda“, kde se zkouš́ı možné natočeńı a postupně se vyřazuj́ı ty, které jsou

nepravděpodobné. Nejd̊uležitěǰśı u této věci je však využ́ıváńı seznamů (sb́ırek) rotamer̊u. Rotamery
jsou konformačńı izomery (použ́ıvá se také název konformery). V použ́ıvaných seznamech rotamer̊u jsou
uvedeny preferenčńı rotace vazeb bočńıho řetězce u každé aminokyseliny. Metody se snaž́ı naj́ıt vhodnou
kombinaci těchto rotamer̊u tak, aby celkový model měl co nejnižš́ı energii a aby si bočńı řetězce nezavazely
v prostoru. I v tomhle je ještě spousta variaćı, kde rotamery mohou být rozděleny podle peptidové páteře,
podle jejich výskytu v určitém typu sekundárńı struktury, atp. Velice nápomocné může být třeba to, že
protein si rád zachovává hydrofobńı jádro. Z toho se dá předpokládat, že aminokyseliny, které maj́ı
hydrofobńı bočńı řetězce, se je budou snažit nasměrovat právě směrem do tohoto hydrofobńıho jádra,
pokud jsou v jeho dosahu. Podobné těžkosti jsou i s modelováńım smyček, kde nemůžeme přesně určit, jak
budou orientovány, jelikož jsou velice flexibilńı. Můžeme pouze ř́ıci, jaké možnosti jsou pravděpodobněǰśı
a jaké méně.

A samozřejmě je zapotřeb́ı výsledný model nějakým zp̊usobem zkontrolovat. Toto můžeme provést
bud’ analýzou dihedrálńıch úhl̊u v Ramanchandranovu diagramu (pod́ıvejte se na předchoźı série) a/nebo
kontrolou zachováńı hydrofobńıho jádra a dostupnost́ı aminokyselin pro solvent. Pokud by vás zaj́ımaly
bližš́ı informace, tak se pod́ıvejte ńıže uvedený odkaz, kde je seznamem programů, které se využ́ıvaj́ı při
kontrole a schvalováńı struktur v PDB databázi.

Ostatně něco takového si můžete vyzkoušet i sami doma – poč́ıtačová hra (Foldit) se zaměřuje hravou
formou na prozkoumáváńı prostorového uspořádáńı proteinu. Můžete hýbat jednotlivými částmi tak,
abyste vytvořili správnou 3D strukturu, která odpov́ıdá určitým pravidl̊um, a podle přesnosti źıskáváte
body. Nedávno se d́ıky ńı podařilo přesně určit strukturu proteinu, kterou se nedařilo určit experimentálně
po dlouhou dobu. Tento

”
objev“ to dotáhl dokonce až k publikováńı v odborném vědeckém časopise

Nature.
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Úkol 1: Tak jako u všeho i tady můžeme spoustu informaćı naj́ıt v databáźıch. Jelikož se hledáńım
v databáźıch nevyhneme, neńı od věci si je trochu přibĺıžit nebo alespoň prozkoumat, jak vypadaj́ı. Dvě
hlavńı databáze se zaměřuj́ı na klasifikaci proteinu na základě struktury a menš́ıch či větš́ıch strukturńıch
prvk̊u a uspořádáńı. Jsou to databáze SCOP (Structural Classification of Proteins) a CATH (Protein
Structure Classification).

a) Pokuste se naj́ıt informace o tom, jak jsou tyto databáze uspořádány/strukturovány a jednotlivé
úrovně pro obě databáze napǐste.

b) Zkuste naj́ıt, jaké úrovně v obou databáźıch odpov́ıdaj́ı námi zmiňovanému foldu a napǐste mi,
kolik jich podle těchto databáźı je. Nápověda – pokud se vám nebude dařit naj́ıt přesná č́ısla,
zkuste zabrousit do databáze, kterou jsme si uváděli již dř́ıve a která obsahuje vyřešené struktury
protein̊u.

Nebudeme dále otálet a v závěrečné části se již rovnou vrhneme na predikováńı 3D struktury. Vše
z teorie už v́ıte, a tak si zkuśıme všechno v praxi a sami zkuśıte zjistit, jaké jsou výsledky. Pokud by vás
zaj́ımalo v́ıce informaćı, pod́ıvejte se do studijńıch materiál̊u a projed’te si odkazy.

Úkol 2: Nejdř́ıve si muśıme zkusit předpovědět náš slavný proteinový fold. Z databáze NCBI si stáhněte
protein AAF51208. Rada – při hledáńı proteinu hledejte pouze v podnab́ıdce Protein. Tento protein se
vyskytuje v muškách Drosophila melanogaster, kterým se také ř́ıká ovocné nebo banánové mušky, a
určitě vám doma létaj́ı kolem ovoce. U tohoto proteinu se však ještě přesně nev́ı, jaká je jeho funkce
(http://www.ebi.ac.uk/gxa/gene/FBgn0031459). Stáhněte/zobrazte si protein ve FASTA formátu.

Zav́ıtejte na stránky serveru Phyre2 a zkuste jej spustit s naš́ı sekvenćı. Phyre2 vyžaduje pouze
sekvenci aminokyselin bez FASTA hlavičky (tedy v tomto př́ıpadě vymažte značku

”
větš́ı než“ a označeńı

proteinu). Chv́ıli to potrvá, ale až bude hotovo, tak řekněte:

a) Jaký fold nám určil server Phyre2?

b) Jaká je pravděpodobnost, že náš protein je př́ıbuzný s proteinem, který mu sloužil jako šablona?

T́ımto jste vlastně již předpověděli svoji prvńı strukturu. Nebylo to tak těžké, že? Phyre2 je založen
na metodě podobnostńıho modelováńı, které budeme zkoušet nejv́ıc, protože je nejrychleǰśı a to se nám
pro ilustraci velice hod́ı. A také vás to neunud́ı k smrti.

Zkuśıme si pohrát s predikćı trochu v́ıce a využijeme daľśı servery a metody.
Použijte stejný protein jako před chv́ıĺı a otevřete si stránky nástroje HHpred, který také pracuje na

základě podobnostńıho modelováńı. V nastaveńı pouze v nab́ıdce Proteomes označte Drosophila mela-
nogaster a jinak jej nechte stejné. Vložte sekvenci, tentokrát ve FASTA formátu, a spust’te predikci.
Ve spodńı části můžete napsat sv̊uj email, na který vám poté program zašle upozorněńı, že je hotový.
Jak dojede prvńı část, pod́ıvejte se na prvńıch deset výsledk̊u. Připomı́ná vám to něco z předchoźıho
programu? Pokud ano, tak to zat́ım máte správně.

c) Kolik z prvńıch deseti protein̊u, identifikovaných jako př́ıbuzné, má vyřešenou terciárńı strukturu?
Jako nápovědu si vzpomeňte na minulé zadáńı a zp̊usob, jakým se označuj́ı struktury v databázi
PDB.

V horńı části nalevo klikněte na Create model a poté na Automatically select best templates. Toto nas-
taveńı vám automaticky vybere šablony, podle kterých se bude struktura našeho proteinu odhadovat. Až
vám tato část dojede, dostanete se na stránku s již přesněǰśımi šablonami. Vyberte prvńı čtyři ODLIŠNÉ
šablony a klikněte na Generate alignment for MODELLER. Na následuj́ıćı stránce muśıte vložit kĺıč

”
MODELIRANJE“ (bez uvozovek, velkými ṕısmeny) do pole MODELLER-key a opět spustit výpočet.

Po ukončeńı práce serveru klikněte v horńı části na View 3D structure a strukturu si prohĺıdněte. Můžete
s ńı i otáčet pokud podrž́ıte levé tlač́ıtko na obrázku a budete pohybovat myš́ı.
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d) Vypadá struktura nebo jej́ı část podobně, jako u Phyre2 (pod́ıvejte se velice pozorně)?

e) Je na struktuře něco divného? Pokud ano, dokážete ř́ıct, proč by tomu tak mohlo být?

Ted’ jsme si vyzkoušeli dva programy pracuj́ıćı s podobnostńım modelováńım. V posledńı části úkolu
si vyzkouš́ıme navlékaćı metodu.

Otevřete si stránky programu RaptorX. Vpravo nahoře zadejte svoji emailovou adresu a dejte Submit.
Poté nahoře klikněte na New Job a sem zadejte vaši sekvenci (opět bez FASTA hlavičky a možná bude
potřeba vymazat mezery). Nastaveńı nechte jak je a spust’te výpočet. Pokud jste zadali v předchoźım
kroku váš email, můžete stránku zavř́ıt a jakmile se vypočet dokonč́ı, dojde vám email s oznámeńım. Až
je predikce hotová, otevřete si výsledek a prozkoumejte jej. Detailně se pod́ıvejte na podnab́ıdku 3D and
function for the whole sequence.

f) Kolik šablon v tomto př́ıpadě RaptorX použil a jaké?

Pod predikovanou strukturou vid́ıte alignment vašeho proteinu se šablonami. Pokud se na něj pod́ıváte
a zapřemýšĺıte, může vám pomoci i s jedńım z předchoźıch úkol̊u. A když jsme tedy u toho

g) Co je hlavńı věc, kterou z tohoto alignmentu vid́ıte (nehledejte složitosti, je velice očividná)? Toto
souviśı i s posledńı otázkou, která vám také může být nápovědou.

Když si otevřete následuj́ıćı tři podnab́ıdky, uvědomı́te si poměrně zásadńı věc.

h) Co ta
”
zásadńı“ věc vlastně je a jak se s t́ım RaptorX vypořádal?

Bohužel ab initio metody většinou trvaj́ı poměrně dlouho a t́ım vás nechci trápit. Stejně tak zmiňovaná
Robetta. Pokud byste ovšem si chtěli zkusit i tyto dvě metody, tak dobrý program na ab initio predikci
je QUARK a Robettu naleznete zde.

T́ımto jsme ukončili tuto sérii a celkově úlohy o bioinformatice z letošńıho ročńıku. Doufám, že se vám
téma alespoň trochu ĺıbilo, a že vám přǐslo zaj́ımavé. Pokud budete mı́t jakékoliv dotazy, at’ už ohledně
ViBuChu nebo čehokoliv jiného, co souviśı s podobnou tématikou, neváhejte a ozvěte se. Milerád vám
porad́ım a pomůžu. Byla radost vám vymýšlet úlohy a drž́ım vám palce v celém ViBuChovém řešeńı.
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C2 – Struktura nukleových kyselin

Autor: Petr Stadlbauer (e-mail: silchemix@centrum.cz) 14 bod̊u

At’ žije nekanonické párováńı!

Po kratš́ı pauze se spolu opět setkáváme u nukleových kyselin. V prvńı sérii jsme se zaměřili na
základy, zbĺızka jste poznali nukleotidy a jejich velký potenciál pro párováńı a rovněž jste se naučili
popisovat dvoušroubovice DNA. Nyńı nastal čas část nabytých znalost́ı využ́ıt.

Jak si jistě pamatujete, při pohledu na nukleotid můžeme určit jeho pomyslné tři hrany: Watson-
-Crickovu (WC), Hoogsteenovu (H) a sacharidovou (S). Nukleotidy se mohou navzájem párovat přes
tyto hrany, samozřejmě tak, aby byly vytvořeny výhodné interakce (vod́ıkové vazby). V klasických
dvoušroubovićıch DNA, které jsme poznali minule, nukleotidy využ́ıvaly jen svoje Watson-Crickovy hrany.
Nyńı nastal čas poznat poznat i páry využ́ıvaj́ıćı zbylé hrany. Jejich výskyt je běžný u RNA.

Ucelený přehled všech klasifikovaných pár̊u báźı najdeme např́ıklad zde. V tabulce, kterou zde na-
jdeme, je popsáno dvanáct rodin pár̊u báźı (č́ıslo rodiny je v prvńım sloupci). Rodiny jsou rozděleny na
základě interaguj́ıćıch hran dvojice nukleotid̊u a jejich vzájemné orientaci (třet́ı a druhý sloupec). Zájemci
mohou nalézt detailńı popis klasifikace v odkazu v hlavičce třet́ıho sloupce (

”
Interacting Edges“). Ve

sloupci úplně napravo najdeme odkazy na zástupce jednotlivých rodin. V nich nalezneme interaktivńı
obrázek (muśıme mı́t povolenou Javu v internetovém prohĺıžeči) každého páru nukleotid̊u (pokud ovšem
existuje – ne všechny kombinace pár̊u báźı jsou totiž možné!), pod ńım je informace o struktuře, z ńıž je
daný pár vybrán (PDB kód struktury a konkrétńı dvojice nukleotid̊u), vzdálenost mezi uhĺıky C1’ obou
nukleotid̊u a počet výskyt̊u daného páru poč́ıtaje všechny známé struktury RNA. Pokud by vám obrázek
nefungoval př́ımo v prohĺıžeči, nezoufejte, strukturu daného páru si můžete stáhnout pomoćı malé šipky
s nápisem PDB umı́stěné vedle lupy, a poté si ji prohlédnout např́ıklad pomoćı vizualizačńıho programu
VMD.

Úkol 1: Jaký symbol je použ́ıván pro rodinu cis WC/WC a jaký pro rodinu trans H/S?

Úkol 2: Kanonické páry báźı znáte z antiparalelńı dvoušroubovice. Když ale přehod́ıme orientaci řetězc̊u
na paralelńı, změńı se i vzájemná poloha báźı z cis na trans. Nakreslete tedy páry báźı A-U a G-C z rodiny
trans WC/WC. V této rodině však ani jeden z těchto dvou pár̊u neńı nejpočetněǰśı. Nakreslete pár báźı,
který má nejvyšš́ı četnost výskytu v rodině trans WC/WC.

Úkol 3: V rodinách cis a trans WC/WC dosud neńı známo po jednom páru báźı, které to jsou?

Úkol 4: Nakreslete po jednom páru báźı z rodin cis WC/S, trans H/S a trans S/S. Dbejte na to, aby
vámi vybrané páry měly četnost výskytu alespoň 10.

Úkol 5: Nukleotidy v RNA na rozd́ıl od DNA obsahuj́ı ribosu. Jak absence OH skupiny na uhĺıku C2’
v deoxyribose (DNA) ovlivňuje variabilitu párováńı? Jaký to má význam pro DNA? Předchoźı úkol vám
může být nápomocen.

Pomalu jsme se vrátili k DNA a u ńı z̊ustaneme až do konce úlohy. Nekanonické párováńı neńı jen
výsadou RNA, a proto se pod́ıváme i na zub naš́ı nositelce genetické informace. Sekvence bohaté na
výskyt G s oblibou tvoř́ı tzv. kvadruplexy (někdy též G-DNA; RNA však může tvořit kvadruplexy také).
Jejich základńım stavebńım kamenem jsou tetrády složené ze čtyř guanosin̊u, které uprostřed vytvář́ı
kanál, schopný vázat některé kationty. Tyto struktury můžeme nalézt např́ıklad na konćıch lidských
chromozomů.
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Úkol 6: Nakreslete tetrádu čtyř guanosin̊u, která tvoř́ı základ kvadruplex̊u. Které hrany báźı se účastńı
párováńı?

Poněkud bizarńı strukturu mohou tvořit molekuly DNA bohaté na C, nazývá se i-DNA. V ńı jsou
čtyři řetězce spárovány po dvou a páry báźı se stř́ıdavě interkaluj́ı. Nav́ıc je v každém páru vždy jeden
cytidin protonován na pozici N3, takže výslednou strukturu vlastně tvoř́ı C+C páry.

Úkol 7: Nakreslete C+C pár báźı vyskytuj́ıćı se v i-DNA.

Úkol 8: Jaké pH prostřed́ı je potřeba, aby byla molekula i-DNA stabilńı (kyselé/neutrálńı/zásadité) a
proč?

Nápovědu i inspiraci pro řešeńı můžete hledat ve studijńıch materiálech, kde máte ke stažeńı struktury
některých molekul. Těš́ım se na vás v př́ı̌st́ı sérii, kdy budeme kreslit mapky,.

11
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D2 – Využit́ı difrakce rentgenového zářeńı ke studiu struktury
látek

Autor: Michal Babiak (e-mail: babiakmiso@gmail.com) 14 bod̊u

Úkol 1: Rentgenové zářeńı má vlnovou délku 71,9 pm. Vypoč́ıtejte mezirovinnou vzdálenost sady rovin,
na které nastává difrakčńı jev, jestliže na fotografickém filmu (umı́stěném kolmo k primárńımu paprsku
a vzdáleném 72,0 mm od krystalu) vzniká difrakce prvńıho řádu, která je od mı́sta dopadu primárńıho
paprsku vzdálená 27,2 mm.

Úkol 2: Do následuj́ıćıch mř́ıžek (obrázky 1–4) vyznačte sady rovin (31), (2̄3), (22̄) a (2̄0)

Obrázek 1 Obrázek 2

Obrázek 3 Obrázek 4
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Úkol 3: Do následuj́ıćıch tvar̊u (obrázky 5–7) vyznačte prvky symetrie, které jsou danému tvaru vlastńı.
Tvary považujte za dvourozměrné objekty.

Obrázek 5: Vyznačte osy

Obrázek 6: Vyznačte roviny zrcadleńı

Obrázek 7: Vyznačte středy symetrie
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Y – J́ıdlo a chemie (třet́ı doplňková úloha)

Autor: Tomáš Bouchal (e-mail: tbouchal@mail.muni.cz) 10 bod̊u

V kuchyńıch se pod našima rukama nebo rukama našich matek děj́ı úžasné chemické pochody. Po-
traviny obsahuj́ı spoustu zaj́ımavých látek. Pojd’me si tedy ř́ıct něco o tom, jak to v kuchyńıch funguje
z pohledu chemik̊u, či biochemik̊u.

(Inspiraćı pro tuto úlohu mi byla kniha od Prof. RNDr. Vladimı́ra Mikeše, CSc.
”

Proč se klepou ř́ızky:
Chemie v kuchyni“.)

Pojd’me poj́ıst škrob brambory.

Jak jsem v nadpise malinko napověděl, z nutričńıho hlediska obsahuj́ı brambory vysoké množstv́ı
škrobu. Makromolekuly škrobu muśı být v lidském těle enzymaticky štěpeny (hydrolyzovány) na menš́ı
sacharidy. Již v dutině ústńı je téměř všechen škrob hydrolyzován na maltózu. Přesto 1–3 % škrobu
projde nezpracováno až do tlustého střeva, kde je za účasti bakteríı hydrolyzován. K daľśım látkám,
které z brambor, lidé – a popravdě i zv́ı̌rata – źıskávaj́ı, jsou rostlinné b́ılkoviny a vitamı́n C.

Úkol 1: Nakreslete a pojmenujte hlavńı složky škrobu (Obě jsou si podobné, snažte se vystihnout rozd́ıl
mezi nimi).

Úkol 2: Obsah vitaminu C v potravinách značně záviśı na zp̊usobu jejich tepelné úpravy. Seřad’te
následuj́ıćı zp̊usoby úpravy brambor podle toho, jaké množstv́ı vitaminu C se při nich zachová:

a) vařeńı (brambory vloženy do studené vody),

b) vařeńı (brambory vloženy do vař́ıćı vody),

c) ohřev v mikrovlnce,

d) bez úpravy.

Jsou brambory jedovaté?
Bez zdržováńı vám mohu ř́ıct, že ano. Je v nich př́ıtomen glykoalkaloid solanin, přesněji α-solanin.

Solanin je složen z trisacharidu solantriózy a steroidńıho alkaloidu solanidinu (viz obrázek 1.). Při požit́ı
větš́ıho množstv́ı této látky může doj́ıt k otravě.
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Obr. 1: α-solanin.

Koncentrace solaninu v hĺıze (tedy v části, která se j́ı) neńı př́ılǐs vysoká, pouhých 10 mg/100 g
brambor. Tato hodnota se však může dramaticky měnit v závislosti na teplotě uskladněńı brambor –
s teplotou roste i koncentrace solaninu.
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Koncentrace solaninu rovněž roste, když je hĺıza vystavena slunečńımu zářeńı. Jak? Brambora při
vystaveńı slunečńımu světlu zezelená, objev́ı se v ńı chlorofyl. Zezelenáńım brambora pozná, že je na
povrchu. Na tuto skutečnost reaguje t́ım, že až 5 × zvýš́ı koncentraci látek chráńıćı ji před hmyzem. No
a už si asi domysĺıte, že jako př́ırodńı insekticid v bramborách funguje solanin. Můžete být však v klidu,
abyste se dostali na hranici otravy, museli byste najednou sńıst zhruba 10 kilogramů brambor.

Úkol 3: Jaká je minimálńı teplota, při které je možno solanin v bramborách zničit, slovy chemika
rozložit? Která procedura př́ıpravy brambor tuto teplotu splňuje?

Proč se klepou ř́ızky?

Maso je tvořeno hlavně ze svalových vláken a pojivovou tkáńı (vazivem), která je tvořena kolagenem.
Práce sval̊u je zajǐstěna vzájemným posuvem b́ılkovin myosinu a aktinu. S t́ım je spojena spotřeba energie
ve formě ATP źıskaného z kreatinfosfátu, glukózy a glykogenu. Je to sice podivuhodné, ale energie neńı
potřeba proto, aby se sval stáhl, ale přesně naopak pro jeho roztažeńı. ATP se spotřebovává i po smrti,
po jeho spotřebováńı docháźı ke stále větš́ımu stahováńı sval̊u. Tento proces je známý jako posmrtné
ztuhnut́ı.

Úkol 4: Všichni asi čekáte otázku
”
proč se klepou ř́ızky?“. Tuš́ım, že všichni odpov́ıte

”
proto aby maso

nebylo tak tuhé“, ale to mne v̊ubec neuspokoj́ı. Které enzymy jsou uvolněny po onom
”
naklepáńı“? Z čeho

jsou uvolněny? A co tyto enzymy vyvolávaj́ı?

Co to něč́ım spláchnout?

K ř́ızk̊um s bramborem, které jsme nyńı v rámci možnost́ı probrali, bych si asi osobně dal pivo, ale to
je tak zaj́ımavé, že se mu již věnovala samostatná úloha v prvńım ročńıku ViBuChu. My si k tomu dáme
čaj nebo kávu. Zálež́ı pouze na vás.

Tyto nápoje se připravuj́ı stejným procesem v chemii známým jako extrakce, kdy látky z pevného, či
kapalného skupenstv́ı přecháźı do rozpouštědla. Obsah látek v extraktu je závislý na podmı́nkách extrakce
(př́ıpravy nápoje). Se zvyšuj́ıćı teplotou a rostoućım časem bude vzr̊ustat množstv́ı látek extraktu.

Úkol 5: Napǐste názvy a vzorce nejméně dvou methylxantin̊u typických pro tyto nápoje (káva, čaj).

Úkol 6: Daľśı d̊uležitou skupinu látek v našich obĺıbených nápoj́ıch tvoř́ı ve vodě nerozpustné, avšak
těkavé látky, které jim dodávaj́ı pro ně typické aroma. Na základě úvahy popǐste množstv́ı těchto látek
v nápoji v závislosti na čase. Jako počátek zvolte čas zalit́ı horkou vodou a jako konec čas, kdy nápoj
vychladne.

Doufám, že jste se dobře najedli a napili, protože to je ode mě vše. Poč́ıtám s t́ım, že vám řešeńı
předchoźıch úloh vezme spoustu času a sil, proto je moje úloha kratš́ı a motivuj́ıćı k občerstveńı.
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