
Лабораторна робота №2 
з курсу біоінформатики 

 

«Аналіз структурно-функціональних особливостей і  
філогенетичних стосунків сенсорних і рецептор-керованих  

іонних каналів родини TRP” 
 

Катіонні TRP (Transient Receptor Potential, канали транзієнтного рецепторного 

потенціалу) канали складають велику родину сенсорних і рецептор-керованих іонних 

каналів, які широко експресовані в клітинах різних типів та забезпечують різноманітні 

функції - від детекції температури, механічних стимулів, осмотичного тиску і до 

рецептор- і депо-залежного входу іонів кальцію. В організмі ссавців є 28 видів TRP 

каналів, які за структурною подібністю поділяються на 6 підродин: канонічні (TRPC1– 

TRPC7), ванілоїдні (TRPV1– TRPV6), меластанинові (TRPM1– TRPM8), муколіпінові 

(TRPML1– TRPML3), поліцистинові (TRPP2, TRPP3, TRPP5) та анкіринові (TRPA1). Всі 

TRP канали мають подібний план будови. Основними структурними елементами цих 

білків є  шість трансмембранних доменів (S1–S6), між п’ятим (S5) та шостим (S6) 

доменами є так звана Р-петля (P-loop), що формує власне селективну 

трансмембранну пору для проходження іонів, а також внутрішньоклітинні С- та N-кінці 

(рис. 1). Іонний канал утворюється 4 субодиницями, між якими і знаходиться іонна 

пора. 

 

Рис. 1. Мембранна топологія TRP каналів 

Перший TRP канал був ідентифікований в Drosophila melanogaster як ключовий 

елемент фототрансдукції.  

Мета роботи: за допомогою біоінформатичних ресурсів дослідити структурно-

функціональні особливості катіонних каналів родини TRP та їх філогенетичні стосунки. 

Бази даних і програми для виконання роботи: 
 
UniProt:  
http://www.uniprot.org/ 
 
ClustalW та/або ClustalW2:  
http://www.genome.jp/tools/clustalw/ 

http://www.uniprot.org/
http://www.genome.jp/tools/clustalw/


http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ 
 
Dendroscope3 (потребує інсталяції):  
http://ab.inf.uni-tuebingen.de/software/dendroscope/ 
 
ClustalX-2.1 (потребує інсталяції): 
http://www.clustal.org/download/current/ 
 
MView - multiple alignment viewer 
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mview/ 
 
SIAS – програма для розрахунків ступеня ідентичності та подібності амінокислотних 
послідовностей 
http://imed.med.ucm.es/Tools/sias.html 
 
Ресурс NCBI “Taxonomy - Common tree”  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy 
 
Література:  

1. Chen J, Luan Y, Yu R, Zhang Z, Zhang J, & Wang W (2014). Transient receptor 
potential (TRP) channels, promising potential diagnostic and therapeutic tools for 
cancer. Biosci Trends 8, 1-10. 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/8/1/8_1/_article 

2. Earley S & Brayden JE (2015). Transient receptor potential channels in the 
vasculature. Physiol Rev 95, 645-690. 
http://physrev.physiology.org/content/95/2/645.long 

3. Nilius B & Owsianik G (2011). The transient receptor potential family of ion channels. 
Genome Biol 12, 218-212. 
 https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2011-12-3-218 

4. Nilius B & Szallasi A (2014). Transient Receptor Potential Channels as Drug Targets: 
From the Science of Basic Research to the Art of Medicine. Pharmacol Rev 66, 676-
814. 
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/66/3/676.long 

5. Wu LJ, Sweet TB, & Clapham DE. International Union of Basic and Clinical 
Pharmacology. LXXVI. Current Progress in the Mammalian TRP Ion Channel Family. 
Pharmacol Rev 2010; 62: 381-404. 
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/62/3/381.long 

6. Zheng J (2013). Molecular Mechanism of TRP Channels. Compr Physiol 3, 221-242. 
https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2011-12-3-218 

7. IUPHAR/BPS “Transient Receptor Potential channels” 
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=78 

8. База даних TRIP http://www.trpchannel.org/  
9. Додаткова література в PubMed стосовно досліджуваного TRP типу: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (насамперед скористайтесь фільтром Review 
– Free full text). 
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Хід виконання роботи 

1. Напишіть короткий вступ (1-1,5 стор.) на тему «Родина TRP каналів». Особливу 

увагу у вступі слід приділити питанням еволюції, загальної будови і функції цих білків. 

В якості ілюстрації філогенетичних стосунків зробіть власне філогенетичне дерево 

TRP каналів миші або людини (NB: у людини чутливий до феромонів TRPC2 – це 

псевдоген) подібно до Figure 1 в роботі Nilius & Owsianik (2011) або Figure 1 в роботі 

Earley & Brayden (2015). Для пошуку амінокислотних послідовностей відповідних TRP 

ізоформ скористайтесь ресурсами бази даних білків Uniprot: http://www.uniprot.org/. 

Зверніть увагу, що у підпису до Рис. 1 в статті Nilius & Owsianik (2011) наводяться ID 

всіх проаналізованих TRP. 

2. В файлі «Лабораторна робота 2_інд завдання.doc» знайдіть ідентифікаційний 

номер в базі білків UniProt для свого індивідуального завдання. До якої підродини TRP 

належить цей білок (далі він позначається як TRPX, де Х означає конкретний підтип 

каналу, наприклад С1 для TRPC1)? Коротко (1-1,5 стор.) опишіть особливості іонних 

каналів цієї підродини (TRPC, TRPV або TRPM) і, зокрема, їх доменну організацію - 

наприклад, як показано на Рис. 2 Nilius & Owsianik (2011). 

3. За допомогою BLAST (див. пояснення до лабораторної роботи 1 проведіть пошук 
всіх клонованих ізоформ даної ізоформи TRPХ каналу різних видів в базі даних 
Uniprot. Особливу увагу потрібно звернути на анотовані (Reviewed) білки (вони 

позначені символом ).Також звертайте увагу на кількість амінокислотних залишків, 
яка для того самого підтипу TRP в різних видах є приблизно однаковою, та уникайте 
фрагментів білків. Якщо клоновано більш ніж 10-15 TRPX, то варто включити в 
аналіз принаймні один з кожної таксономічної групи. Дані занесіть в Таблицю 1 (див. 
Таблицю 1 у додатках як приклад для TRPC4). 
 
Табл. 1. Проаналізовані ізоформи TPRХ  різних видів з бази даних Uniprot. 

 

UniProt ID 
www.uniprot.org 

Назва виду 
латинською 

мовою 

Назва виду 
українською 

мовою 

Статус 
послідовності 

Кількість 
амінокислотних 

залишків 

Q9QUQ5 
 

Mus musculus Миша хатня, 
або звичайна 

Evidence at 
protein level 

974 

... ... ... Evidence at 
transcript level 

... 

… … … Predicted … 

. 
4. Збережіть ці послідовності в окремому файлі у текстовому форматі FASTA (див. 

приклад у Додатку 1). Зверніть увагу, що перший рядок (у цьому прикладі він був 

>sp|Q9UBN4|TRPC4_HUMAN Short transient receptor potential channel 4 OS=Homo 

sapiens GN=TRPC4 PE=1 SV=1) краще замінити на >Human або >Людина. 

5. Провести вирівнювання послідовностей з використанням веб-серверів ClustalW 
та/або ClustalW2. 
http://www.genome.jp/tools/clustalw/ 
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ 

http://www.uniprot.org/
http://www.genome.jp/tools/clustalw/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/


Після цього отримати філогенетичне дерево у формі Rooted phylogenetic tree with 
branch length (UPGMA) – ця функція знаходиться в кінці веб-сторінки. Також занотуйте 
відсоток подібності для видів, що належать до різних таксономічних груп. В якості 
корневої послідовності (root sequence) додайте прототип TRP каналів ссавців – dTRP 
Drosophila melanogaster (UniProtKB - P19334). 
Спробуйте також для розрахунків ступеню ідентичності/подібності скористатися 
програмою SIAS, а для візуалізації результатів вирівнювання амінокислотних 
послідовностей – ресурсом EMBL-EBI MView https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mview/ 
 
6. Збережіть результати вирівнювання послідовностей у форматі clustalw.dnd та 
відкрити цей файл у програмі Dendroscope. 
http://ab.inf.uni-tuebingen.de/software/dendroscope/ 
 
7. Побудуйте філогенетичне дерево TRPХ каналів у програмі Dendroscope (можливі 
декілька варіантів представлення даних). Приклад такого аналізу для TRPC4 
наведено у Додатку 2.  
 
8. Побудуйте дерево еволюції відповідних видів з використанням ресурсу NCBI 
“Taxonomy - Common tree” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy 
Для цього потрібно зберегти отримане дерево еволюції видів у форматі phylip tree і 
потім відкрити цей файл у програмі Densdroscope 3. 
 
9. Порівняйте філогенетичне дерево досліджуваного TRPХ каналу різних видів з 
деревом еволюції для цих же видів. Які висновки можна зробити?  
 
10. Проведіть вирівнювання послідовностей TRPX різних видів аналогічно пункту 5. 
NB:  dTRP Drosophila melanogaster цього разу потрібно виключити з аналізу, адже далі 
ви будете аналізувати доменну будову конкретного TRPX та порівнювати її у різних 
видах. 
 
11. Скопіювати амінокислотні послідовності після їх вирівнювання у текстовий файл 
(NB: використовуйте шрифт, в якому  кожна літера займає однакове місце - наприклад 
Courier New) і відмітити різними кольорами основні домени – як мінімум N- і С-кінці, 
трансмембранні домени білка (ТМ1-ТМ6) (ця інформація є у базі даних UniProt), інші 
відомі для TRPX стуктурні і функціональні домени. Знача кількість доменів анотовані 
на сайті UniProt в розділах “Topology” та “Family & Domains”, але спробуйте також 
знайти інші домени у наукових публікаціях.  Приклад для фрагмента TRPC4 наведено 
у додатку 3. 
 
12. Проведіть вирівнювання послідовностей у програмі ClustalX-2.1 
http://www.clustal.org/download/current/ 
Розрахувати та порівняти % подібності TRPХ різних видів: 

- для цілого білка 
- окремо для кожного з визначених раніше доменів (див. пункт 11). 

Для цього потрібно зберігти % подібності скориставшись функцією “Quality – Save 
column scores to file” через меню програми ClustalX-2.1, а потім відкрити файл в Word і 
розрахувати % подібності з використанням любої програми для статистичних 
розрахунків (наприклад Origin). Приклад підсумкового графіку наведено у Додатку 4. 
 
13. Дізнайтесь також, з якими білками-партнерам взаємодіє досліджуваний TRPX 
(база даних TRIP http://www.trpchannel.org/).  
 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mview/
http://ab.inf.uni-tuebingen.de/software/dendroscope/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy
http://www.clustal.org/download/current/
http://www.trpchannel.org/


14. Обговоріть отримані результати і зробіть висновки. Зокрема зазначте ступінь 
загальної подібності TRPX різних видів, які домени білка зазнали найбільш значних 
еволюційних змін, які домени мають найвищий ступінь гомології, тобто були 
законсервованими у процесі евлюції, проілюструйте структуру таких доменів (див. 
приклад для TRPC4 у додатку 5).  
Запропонуйте, які подальші експериментальні дослідження варто провести виходячі з 
проведеного біоінформатичного аналізу?  
 
  



Оформлення роботи 
 

Титульна сторінка: 
Лабораторна робота 2 

з курсу «Біоінформатика» 
 

«Аналіз структурно-функціональних особливостей і філогенетичних 
стосунків TRP__ каналу підродини ...TRP_ ” 

 
ПІБ:       

 
Група: 

 
 
Основна чатина містить наступні обов’язкові розділи: 
 
1. Вступ.  

Загальна характеристика родини TRP каналів (до 1 стор.). 

2. Огляд літератури.  

Особливості іонних каналів підродини TRPX (2-3 стор.). 

3. Методи дослідження.  

Використані програми і бази даних, їх призначення та можливості. 

4. Результати дослідження та їх обговорення. 

Навести отримані рисунки з підписами і короткими поясненнями. 

5. Висновки (до 1 стор.). 

6. Список використаних джерел (до 10). 

7. Додатки.  

Амінокислотні послідовності білків з відміченими стуктурними доменами тощо. 

  



Додатки (на прикладі TRPC4) 
 

Таблиця 1. Клоновані TRPC4 29 видів отримані з сервера UniProt. 

 

Додаток 1. Амінокислотні послідовності TRPC4 каналів різних видів: 

>HUMAN 

MAQFYYKRNVNAPYRDRIPLRIVRAESELSPSEKAYLNAVEKGDYASVKKSLEEAEIYFK 

ININCIDPLGRTALLIAIENENLELIELLLSFNVYVGDALLHAIRKEVVGAVELLLNHKK 

PSGEKQVPPILLDKQFSEFTPDITPIILAAHTNNYEIIKLLVQKGVSVPRPHEVRCNCVE 

CVSSSDVDSLRHSRSRLNIYKALASPSLIALSSEDPFLTAFQLSWELQELSKVENEFKSE 

YEELSRQCKQFAKDLLDQTRSSRELEIILNYRDDNSLIEEQSGNDLARLKLAIKYRQKEF 

VAQPNCQQLLASRWYDEFPGWRRRHWAVKMVTCFIIGLLFPVFSVCYLIAPKSPLGLFIR 

KPFIKFICHTASYLTFLFLLLLASQHIDRSDLNRQGPPPTIVEWMILPWVLGFIWGEIKQ 

MWDGGLQDYIHDWWNLMDFVMNSLYLATISLKIVAFVKYSALNPRESWDMWHPTLVAEAL 

FAIANIFSSLRLISLFTANSHLGPLQISLGRMLLDILKFLFIYCLVLLAFANGLNQLYFY 

YEETKGLTCKGIRCEKQNNAFSTLFETLQSLFWSIFGLINLYVTNVKAQHEFTEFVGATM 

FGTYNVISLVVLLNMLIAMMNNSYQLIADHADIEWKFARTKLWMSYFEEGGTLPTPFNVI 

PSPKSLWYLIKWIWTHLCKKKMRRKPESFGTIGRRAADNLRRHHQYQEVMRNLVKRYVAA 

MIRDAKTEEGLTEENFKELKQDISSFRFEVLGLLRGSKLSTIQSANASKESSNSADSDEK 

SDSEGNSKDKKKNFSLFDLTTLIHPRSAAIASERHNISNGSALVVQEPPREKQRKVNFVT 

DIKNFGLFHRRSKQNAAEQNANQIFSVSEEVARQQAAGPLERNIQLESRGLASRGDLSIP 

GLSEQCVLVDHRERNTDTLGLQVGKRVCPFKSEKVVVEDTVPIIPKEKHAKEEDSSIDYD 

LNLPDTVTHEDYVTTRL 

>MOUSE 

MAQFYYKRNVNAPYRDRIPLRIVRAESELSPSEKAYLNAVEKGDYASVKKSLEEAEIYFK 

ININCIDPLGRTALLIAIENENLELIELLLSFNVYVGDALLHAIRKEVVGAVELLLNHKK 

PSGEKQVPPILLDKQFSEFTPDITPIILAAHTNNYEIIKLLVQKGVSVPRPHEVRCNCVE 

CVSSSDVDSLRHSRSRLNIYKALASPSLIALSSEDPFLTAFQLSWELQELSKVENEFKSE 

YEELSRQCKQFAKDLLDQTRSSRELEIILNYRDDNSLIEEQSGNDLARLKLAIKYRQKEF 

VAQPNCQQLLASRWYDEFPGWRRRHWAVKMVTCFIIGLLFPVFSVCYLIAPKSPLGLFIR 

KPFIKFICHTASYLTFLFLLLLASQHIDRSDLNRQGPPPTIVEWMILPWVLGFIWGEIKQ 

MWDGGLQDYIHDWWNLMDFVMNSLYLATISLKIVAFVKYSALNPRESWDMWHPTLVAEAL 

FAIANIFSSLRLISLFTANSHLGPLQISLGRMLLDILKFLFIYCLVLLAFANGLNQLYFY 

YEETKGLSCKGIRCEKQNNAFSTLFETLQSLFWSIFGLINLYVTNVKAQHEFTEFVGATM 

FGTYNVISLVVLLNMLIAMMNNSYQLIADHADIEWKFARTKLWMSYFEEGGTLPTPFNVI 

PSPKSLWYLVKWIWTHLCKKKMRRKPESFGTIGRRAADNLRRHHQYQEVMRNLVKRYVAA 

MIREAKTEEGLTEENVKELKQDISSFRFEVLGLLRGSKLSTIQSANAASSADSDEKSQSE 

GNGKDKRKNLSLFDLTTLIHPRSAAIASERHNLSNGSALVVQEPPREKQRKVNFVADIKN 

FGLFHRRSKQNAAEQNANQIFSVSEEITRQQAAGALERNIELESKGLASRGDRSIPGLNE 

QCVLVDHRERNTDTLGLQVGKRVCSTFKSEKVVVEDTVPIIPKEKHAHEEDSSIDYDLSP 

TDTAAHEDYVTTRL 

ІНІШІ ВИДИ ... 

Вид UniProt №

www.uniprot.org

Кількість 

амінокислотних 

залишків

Вид UniProt №

www.uniprot.org

Кількість 

амінокислотних 

залишків

Homo sapiens Q9UBN4 977 Otolemur garnettii H0X3X4 971

Bos taurus P79100 979 Oryzias latipes H2LGM0 781

Mus musculus Q9QUQ5-1 974 Latimeria

chalumnae

H2ZXH2 760

Rattus norvegicus O35119 977 Gasterosteus

aculeatus

G3QBC9 767

Cavia porcellus B8Q884 977 Tetraodon

nigroviridis

H3CX38 791

Cricetulus griseus G3ID96 973 Equus caballus F6PIF5 978

Callithrix jacchus F6SAV6 982 Heterocephalus

glaber

G5C7K6 982

Sus scrofa C0JJ16 977 Macaca mulatta G7NJZ4 982

Nomascus

leucogenys

G1QQ58 982 Ornithorhynchus

anatinus

F6XZZ3 895

Gallus gallus F1NP71 975 Oryctolagus

cuniculus

G1T2X5 982

Pongo abelii H2NJN8 893 Taeniopygia

guttata

H0ZNZ1 976

Monodelphis

domestica

F6TA59 975 Ailuropoda

melanoleuca

D2HUI5 982

Canis familiaris E2QUL7 804 Takifugu rubripes H2SDG6 875

Loxodonta africana G3SMS9 978 Xenopus tropicalis F6V6Z5 877

Gorilla gorilla

gorilla

G3QW39 982



Додаток 2

 
 
 
 
 
Додаток 3 
 

 
 

 
  



Додаток 4 
Аналіз видоспецифічних відмінностей в окремих доменах TRPC4. % подібності (нижня 
панель графіка) розраховано за допомогою програми ClustalX-2.1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 

Загальна подібність: 

Загальна подібність для TRPC4 варьювала від 62% (між Canis familiaris і Tetraodon 
nigroviridis) до 100% (між Homo sapiens і Gorilla gorilla gorilla). 

 Для 6 видів приматів подібність становила 98-100%, а для 5 видів гризунів – 95-99%.  

Подібність для окремих доменів TRPC4: 

N-кінець білка      84,6±0,8% (n=329 АКЗ*)   

Трансмембрання домени і Р-петля   94,7±1,1% (n=153 АКЗ) 

“TRP box”       100% (n=6 АКЗ)  

TRP домен       94,6±2,9% (n=21 АКЗ) 

CIRB домен       90,3±3,9% (n=31 АКЗ) 

С-кінець білка      36,3±1,7% (n=311 АКЗ) 

PDZ домен - ідентичний у всіх видах, крім 5 видів риб і шпорцевої жаби, в яких цей 
домен відсутній. 

(*АКЗ – амінокислотні залишки) 

Найбільш законсервованими виявились 4-й трансмембранний сегмент (ТМ4) і Р-петля 
(P-loop) каналу, що формує його пору, як показано на наступному рисунку: 
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