
Лабораторна робота з курсу біоінформатики 

 

 

Уявіть собі, що ви тим чи іншим шляхом отримали амінокислотну послідовність 

якогось білка людини – будемо називати його далі білок A (насправді ви отримаєте цю 

послідовність, під тією чи іншою літерою, від викладача). Збережіть цей файл 

(амінокислотна послідовність у однолітерному коді) на своєму комп'ютері. Далі ви 

маєте виконати низку завдань, результати яких треба занести до звіту про виконану 

роботу (див. Додатки). 

 

Завдання 1. Ідентифікація амінокислотних і нуклеотидних послідовностей 

 

Відкрийте файл із амінокислотною послідовністю і скопіюйте увесь текст у 

буфер обміну (clipboard). Далі виконайте наступні процедури. 

 

1. Відкрийте сторінку BLAST на сервері NCBI 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), у розділі Basic BLAST оберіть protein blast. На 

сторінці, що відкрилася:  

– вставте текст послідовності з буферу обміну у верхнє вікно; 

– оберіть організм Homo sapiens, у розділі Choose Search Set – Database оберіть 

базу UniProtKB/Swiss-Prot (swissprot), у розділі Program Selection – blastp (protein-

protein blast); натисніть кнопку BLAST. 

 

2. На сторінці результатів оберіть послідовність, яка найкраще відповідає вашому 

запиту (можливо, це буде тільки одна послідовність) – послідовність із максимальною 

ідентичністю (Ident) і мінімальним значенням Е (це значення вказує на імовірність 

випадкового збігу введеної послідовності з даною послідовністю у базі). Запишіть 

повну і скорочену назву білка, його альтернативні назви (якщо існують), а також 

кодову назву (так званий locus) і ідентифікатор (аccession) у базі даних 

UniProtKB/Swiss-Prot (відкрийте нову вкладку, клікнувши на назву послідовності, де 

можна знайти ці дані, як і деяку іншу інформацію про білок); 

 

3. Клікніть на посилання Gene (праворуч від обраної послідовності у розділі 

Alignments). Ознайомтесь з інформацією про ген білка А. Зробіть закладку для цієї 

сторінки. Запишіть назву гена, скільки екзонів він містить і в якій хромосомі 

знаходиться. Запишіть координати (номери пари основ) початку і кінця гена у 

хромосомі. У розділі Genomic regions, transcripts and products перейдіть до 

нуклеотидної послідовності у форматі FASTA (ознайомтесь також і з іншими 

форматами). Скопіюйте нуклеотидну послідовність у буфер обміну, створіть також 

текстовий файл із цією послідовністю. 

 

4. Поверніться до сторінки BLAST на сервері NCBI, у розділі Basic BLAST 

оберіть nucleotide blast, вставте нуклеотидну послідовність у відповідне вікно, 

натисніть кнопку BLAST. Переконайтесь у тому, що найбільш надійні результати 

пошуку відповідають вже знайденому вами гену людини. Чи присутні серед 

результатів пошуку послідовності інших організмів? Найбільш надійні результати 

пошуку повинні привести вас на вже знайому вам сторінку гена у GenBank. У розділі 

Genomic regions, transcripts and products з'ясуйте, в якому найближчому оточенні 

знаходиться ваш ген, замалюйте відповідну карту хромосомної області, відобразивши 

шкалу уздовж хромосоми у кілобазах, розташування кількох сусідніх генів і напрям 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


їхньої транскрипції. Скільки альтернативних продуктів дає ваш ген? Який з них 

відповідає отриманій вами амінокислотній послідовності? 

 

5. Відкрийте сторінку, що стосується геному людини на сервері NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/guide/human/index.shtml). Оберіть 

(клікніть) хромосому, в якій знаходиться ваш ген. Ви отримаєте карту хромосоми 

великого масштабу, знайдіть на ній ваш ген. Зробіть рисунок: карта хромосоми, на якій 

вказано приблизне розташування вашого гена.  

 

Завдання 2. Пошук літератури щодо ідентифікованого білка 

 

Відкрийте домашню сторінку бази даних PubMed на сервері NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Введіть у поле пошуку назву білка А, здійсніть 

пошук. Для першого знайомства з літературою щодо вашого білка варто звузити поле 

пошуку: оберіть у лівій частині сторінки Review і, можливо, Free full text (для 

отримання повних текстів статей). Ознайомтесь з отриманою літературою, напишіть 

коротке резюме (1–2 сторінки), відобразивши основні властивості і біологічну роль 

вашого білка. 

 

Завдання 3. Аналіз нуклеотидних послідовностей мРНК 

 

1. Відкрийте сторінку знайденого вами гена (використавши закладку, створену 

під час виконання завдання 1). На сторінці праворуч розташовано кілька розділів із 

посиланнями до різноманітних корисних ресурсів. У розділі Related information 

перейдіть до послідовності мРНК (RefSeq RNAs). Запишіть кількість відомих 

альтернативних транскриптів, що перелічені на сторінці, яка з'явилась, оберіть той з 

них (якщо їх кілька), який відповідає отриманій вами послідовності білка. Нуклеотидна 

послідовність мРНК буде розташована внизу сторінки, вище у розділі Features 

зазначено екзони, з яких походять окремі ділянки мРНК (натискання на мітку exon 

виділяє відповідний фрагмент у послідовності), а також кодуюча ділянка (CDS) і деякі 

інші особливості. Запишіть: довжину мРНК у нуклеотидах, довжину кодуючої 

частини,  5'- і 3'-нетрансльованих зон, окремих екзонів.  

 

2. У розділі Analyze this sequence натисніть Pick Primers з метою отримання 

праймерів для полімеразної ланцюгової реакції. Ознайомтесь зі сторінкою, що 

відкрилася. Які параметри пошуку можна задати? Не змінюючи параметрів, що задані 

по умовчанню, натисніть кнопку Get primers. На сторінці результатів пошуку оберіть 

пару праймерів, яка б дозволяла ампліфікувати послідовність у межах першого екзону, 

запишіть послідовності прямого і зворотного праймерів та очікуваний розмір продукту 

ампліфікації. 

 

Завдання 4. Аналіз амінокислотної послідовності білка 

 

1. Відкрийте стартову сторінку сервера UniProt (http://www.uniprot.org), здійсніть 

пошук вашого білка (введіть його назву, або вже відому вам кодову назву чи accession 

number у базі UniProt, або просто послідовність у форматі FASTA). Оберіть серед 

результатів пошуку потрібний вам білок. Ознайомтесь із інформацією щодо білка. У 

вашому звіті повинно бути відображено: в яких функціональних процесах білок 

приймає участь; які сайти розташовані на його поверхні (і якими залишками вони 

сфомовані); у яких компартментах клітини локалізований білок; чи залучений білок 
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або його мутантні форми до захворювань і до яких; яким посттрансляційним 

модифікаціям піддається білок; з якими партнерами він взаємодіє. 

 

2. Відкрийте стартову сторінку серверу ExPASy (Expert Protein Analysis System) 

Швейцарського інституту біоінформатики SIB (http://web.expasy.org/), ознайомтесь із 

можливостями серверу. Відкрийте сторінку сервісу ProtParam 

(http://web.expasy.org/protparam/), введіть у поле пошуку ідентифікатор знайденої 

послідовності (Swiss-Prot/TrEMBL accession number, встановлений у попередньому 

пункті), натисніть кнопку Compute parameters. Далі отримайте фізико-хімічні 

параметри білка (натисніть Submit). Зафіксуйте у вашому звіті: кількість 

амінокислотних залишків у складі білка, його молекулярну масу, ізоелектричну точку, 

час напівжиття у клітині. 

 

3. Поверніться до стартової сторінки серверу ExPASy (http://web.expasy.org), 

перейдіть до розділу Structural bioinformatics. На сторінці, що відкрилась, оберіть 

SWISS-MODEL Workspace, далі оберіть пункти меню Modelling – Automated Mode. 

На сторінці, що відкрилась, введіть у поле пошуку ідентифікатор амінокислотної 

послідовності, натисніть Build Model. Дочекайтесь результатів – це може забрати 

деякий час. Оберіть модель із найвищим показником GMQE (показує ступінь 

відповідності між моделлю і використаним шаблоном; якщо моделей кілька, оберіть 

просто першу з них). Запишіть кількість α-спіралей і β-стрендів у складі моделі, 

скачайте файл PDB (використайте меню біля назви моделі) – якщо файл відкриється у 

браузері, просто збережіть його як текстовий, а потім змініть його розширення на *.pdb 

(розширення файлів у форматі PDB, яке розпізнається багатьма програмами аналізу 

просторових структур). Подивіться на основні шаблони (template) – якщо ступінь 

ідентичності послідовності шаблону і вашого білка є дуже високим, то, скоріше за все, 

у якості шаблону використано просто відому структуру вашого білка, встановлену 

експериментальним шляхом. Посилання у стовпчику Template приведе вас на сторінку, 

де можна з'ясувати, яка структура була використана у якості шаблону. Якщо це саме 

ваш білок, відкрийте відповідну сторінку у Protein Data Bank (використайте лінк 

RCSB), ознайомтесь із просторовою структурою білка і скачайте файл PDB звідти. 

Запишіть код PDB для даної структури. 

 

4. Установіть на ваш комп'ютер програму для візуалізації файлів PDB. 

Прикладами таких програм є: RasMol, PyMol, VMD (Visual Molecular Dynamics), UCSF 

Chimera (програми можна знайти, використовуючи браузер, і скачати безкоштовно). 

Відкрийте у такій програмі файл PDB (що відповідає експериментально встановленій 

структурі, якщо така існує у Protein Data Bank, або моделі, отриманій у попередньому 

пункті). Ознайомтесь із можливостями програми, представте структуру білка у різних 

форматах і різних орієнтаціях. Оберіть формат зображення ділянок вторинної 

структури, оберіть одну з орієнтацій, вставте зображення у ваш звіт. 

 

Завдання 5. Філогенетичний аналіз 

 

1. Поверніться на сторінку сервера UniProt (http://www.uniprot.org), у полі пошуку 

наберіть назву вашого білка (саме назву, а не його ідентифікатор у базі даних). Ви 

отримаєте великий список білків з такою назвою із різних організмів. У правому 

верхньому куті сторінки оберіть максимальну кількість білків, що показуються (Show 

250). Серед них відмітьте (клікніть на лівий квадратик у відповідному рядку) білок 

людини і ще кілька білків (біля 10), що належать організмам із різних таксономічних 

http://web.expasy.org/protparam/
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класів (наприклад, бактеріям, дріжджям, амфібіям, птахам, ссавцям тощо). Натисніть 

кнопку Download. Оберіть формат FASTA(canonical), download selected, uncompressed і 

натисніть Go. Якщо файл відкриється у браузері, просто збережіть його як текстовий, а 

потім змініть розширення на *.fa (розширення файлів у форматі FASTA, яке 

розпізнається багатьма біоінформатичними програмами). 

 

2. Відкрийте сторінку множинного вирівнювання послідовностей на сервері 

EMBL (European Molecular Biology Laboratory) http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ – 

на сторінці розміщено програму Clustal Omega, що дозволяє здійснювати множинне 

вирівнювання послідовностей і будувати філогенетичні дерева. Завантажте збережений 

вами файл *.fa і натисніть кнопку Submit. Дочекайтесь результатів. 

 

3. На сторінці, що відкрилась, отримайте результат вирівнювання послідовностей 

обраних вами організмів, а також філогенетичне дерево. Занесіть ці результати у ваш 

звіт. 

  

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/


Додаток 1: форма звіту 

 

Звіт про виконання лабораторної роботи 

 

Студенти: П.І.П 

Група: 

 

Білок (кодове позначення від A до Z):  
отримана амінокислотна послідовність 

 

 

Загальна характеристика: 

 
Назва (назви) 

білка 

Скорочена 

назва 

(назви) 

Кодова назва  і 

ідентифікатор 

(accession) у 

базі UniProt 

Назва 

гена 

Хромосома і 

хромосомний 

локус 

Кількість 

екзонів 

      

 

 

Геномна зона і характеристика гена: 

Хромосома:  

Плече:  

Геномні координати у парах основ:  

 

Приблизне розташування гена у хромосомі і його найближче оточення: 

 

 

 

 

Кількість альтернативних продуктів:  

Отриманому білку відповідає ізоформа:  

 

Характеристика мРНК: 

Загальна довжина:  

Довжина кодуючої частини:  

5'-нетрансльована зона:  

3'-нетрансльована зона:  

Екзони (у нуклеотидах):  

 

Праймери для ампліфікації фрагмента у межах першого екзону: 

прямий  

зворотній  

Довжина продукту:  

 

Характеристика білка: 

 

Кількість амінокислот:  

Молекулярна маса:  

рІ (ізоелектрична точка):  

Час напівжиття:  



Локалізація:  

Функціональна роль і процеси, в яких приймає участь:  

Сайти на поверхні:  

Посттрансляційні модифікації:  

Партнери взаємодії:  

Захворювання:  

 

Структура білка: 

 

Код PDB (якщо існує експериментально встановлена структура):  

Кількість α-спіралей:  

Кількість β-стрендів:  

Модель просторової структури: 

 

 

 

 

 

 

Філогенетичний аналіз: 

 

Для аналізу взято амінокислотні послідовності білка наступних видів: 

 

 

Множинне вирівнювання послідовностей: 

 

 

 

Філогенетичне дерево (у вигляді кладограми): 

 

 

 

Структура, властивості і функціональна роль білка (реферат): 



Додаток 2: Приклад звіту 

 

Звіт про виконання лабораторної роботи 

 

Студенти: П.І.П 

Група: 

 

Білок А: 
APSRKFFVGGNWKMNGRKQSLGELIGTLNAAKVPADTEVVCAPPTAYIDFARQKLDPKIAVAAQNCYKVTNGAFT

GEISPGMIKDCGATWVVLGHSERRHVFGESDELIGQKVAHALAEGLGVIACIGEKLDEREAGITEKVVFEQTKVIAD

NVKDWSKVVLAYEPVWAIGTGKTATPQQAQEVHEKLRGWLKSNVSDAVAQSTRIIYGGSVTGATCKELASQPDV

DGFLVGGASLKPEFVDIINAKQ 

 

Загальна характеристика: 

 
Назва (назви) 

білка 

Скорочена 

назва 

(назви) 

Кодова назва  і 

ідентифікатор 

(accession) у 

базі UniProt 

Назва 

гена 

Хромосома і 

хромосомний 

локус 

Кількість 

екзонів 

Triosephosphate 

isomerase 

TIM TRIS_HUMAN 

P60174.3 

TPI1 12p13 8 

 

 

Геномна зона і характеристика гена: 

Хромосома: 12 

Плече: коротке 

Геномні координати у парах основ: 6 867 420–6 870 946 

 

Приблизне розташування гена у хромосомі і його найближче оточення: 

Ген TPI1

 



 

6 840 К 6 890 К

GNB3 USP5 TPI1 RPL13P5

DSTNP2

LOC10536932

SPSB2SDCA3

 
 

Кількість альтернативних продуктів: 3 

Отриманому білку відповідає ізоформа: transcript variant 2 

 

Характеристика мРНК: 

Загальна довжина: 1460 нуклеотидів 

Довжина кодуючої частини: 861нуклеотидів 

5'-нетрансльована зона: 36 нуклеотидів 

3'-нетрансльована зона: 563 нуклеотиди 

Екзони (у нуклеотидах): 1–262; 263–386; 387–471; 472–604; 605–690; 691–778; 779–

1460. 

 

Праймери для ампліфікації фрагмента у межах першого екзону: 

прямий CCACTTCGCGGCGCTCTAT 

зворотній CCAGTTTCCCCCAACGAAGA 

Довжина продукту: 121 пара основ 

 

Характеристика білка: 

 

Кількість амінокислот: 286 

Молекулярна маса: 30 791 

рІ (ізоелектрична точка): 5,65 

Час напівжиття: 30 годин (у культурі ретикулоцитів) 

Локалізація: цитозоль, ядро, міжклітинний простір 

Функціональна роль і процеси, в яких приймає участь: фермент, каталізує реакцію 

ізомеризації фосфотріоз; приймає участь у гліколізі і синтезі глюкози  

Сайти на поверхні: сайт зв'язування субстрату (залишки 49–51) і активний центр 

(залишки 133–203) 

Посттрансляційні модифікації: відщеплення N-кінцевого Met; ацетилування Lys, 

нитрування Tyr, фосфорилювання Ser і Thr 

Партнери взаємодії: білок існує у гомодимерній формі, взаємодіє з PCNA та деякими 

іншими білками 

Захворювання: мутантні форми білка асоційовані з мультисистемними розладами 

(кардіоміопатія, чутливість до бактеріальних інфекцій, нейром'язова дисфункція). 

 

Структура білка: 

 

Код PDB (якщо існує експериментально встановлена структура): 1HTI 

Кількість α-спіралей: 14 

Кількість β-стрендів: 9 

Модель просторової структури: 



 

 
 

 

 

 

Філогенетичний аналіз: 

 

Для аналізу взято амінокислотні послідовності білка наступних видів: 

 

Homo sapiens 

Escherichia coli 

Drosophila melanogaster 

Gallus gallus 

Plasmodium falciparum 

Saccharomices cerevisiae 

Arabidopsis thaliana 

Caenorhabditis elegans 

Mus musculus 

 

Множинне вирівнювання послідовностей: 

 
Escherichia coli              ------------------------------------------------------------ 

Plasmodium falciparum         ------------------------------------------------------------ 

Saccharomices cerevisiae      ------------------------------------------------------------ 

Arabidopsis thaliana          MAATSLTAPPSFSGLRR-ISPKLDAAAVSSHQSF-FHRVNSSTRLVSSSSSSHRSPRGVV 

Caenorhabditis elegans        ------------------------------------------------------------ 

Drosophila melanogaster       ------------------------------------------------------------ 

Gallus gallus                 ------------------------------------------------------------ 

Homo sapiens                  ------------------------MAEDGEEAEFHFAALYISGQWPRLRADTDLQRLGSS 

Mus musculus                  -----------MEGKAEQQGAGLTMAEGGEKEEFCFTAIYISGQWREPCVCTDLQRLEPG 

                                                                                       

 

Escherichia coli              ----MRHPLVMGNWKLNGSRHMVHELVSNLRKELAGVAGCAVAIAPPEMYIDMAKREAEG 

Plasmodium falciparum         ---MARKYFVAANWKCNGTLESIKSLTNSFNNLDFDPSKLDVVVFPVSVHYDHTRKLL-Q 

Saccharomices cerevisiae      ---MARTFFVGGNFKLNGSKQSIKEIVERLNTASI-PENVEVVICPPATYLDYSVSLVKK 

Arabidopsis thaliana          AMAGSGKFFVGGNWKCNGTKDSIAKLISDLNSATL-EADVDVVVSPPFVYIDQVKSSL-T 

Caenorhabditis elegans        ---MTRKFFVGGNWKMNGDYASVDGIVTFLNASAD-NSSVDVVVAPPAPYLAYAKSKL-K 

Drosophila melanogaster       ---MSRKFCVGGNWKMNGDQKSIAEIAKTLSSAAL-DPNTEVVIGCPAIYLMYARNLL-P 

Gallus gallus                 --MAPRKFFVGGNWKMNGDKKSLGELIHTLNGAKL-SADTEVVCGAPSIYLDFARQKL-D 

Homo sapiens                  AMAPSRKFFVGGNWKMNGRKQSLGELIGTLNAAKV-PADTEVVCAPPTAYIDFARQKL-D 

Mus musculus                  TMAPTRKFFVGGNWKMNGRKKCLGELICTLNAANV-PAGTEVVCAPPTAYIDFARQKL-D 

                                       * .*:* **    :  :   :           *.      :           

 

Escherichia coli              SHIMLGAQNVDLNLSGAFTGETSAAMLKDIGAQYIIIGHSERRTYHKESDELIAKKFAVL 

Plasmodium falciparum         SKFSTGIQNVSKFGNGSYTGEVSAEIAKDLNIEYVIIGHFERRKYFHETDEDVREKLQAS 

Saccharomices cerevisiae      PQVTVGAQNAYLKASGAFTGENSVDQIKDVGAKWVILGHSERRSYFHEDDKFIADKTKFA 

Arabidopsis thaliana          DRIDISGQNSWVGKGGAFTGEISVEQLKDLGCKWVILGHSERRHVIGEKDEFIGKKAAYA 

Caenorhabditis elegans        AGVLVAAQNCYKVPKGAFTGEISPAMIKDLGLEWVILGHSERRHVFGESDALIAEKTVHA 

Drosophila melanogaster       CELGLAGQNAYKVAKGAFTGEISPAMLKDIGADWVILGHSERRAIFGESDALIAEKAEHA 

Gallus gallus                 AKIGVAAQNCYKVPKGAFTGEISPAMIKDIGAAWVILGHSERRHVFGESDELIGQKVAHA 

Homo sapiens                  PKIAVAAQNCYKVTNGAFTGEISPGMIKDCGATWVVLGHSERRHVFGESDELIGQKVAHA 



Mus musculus                  PKIAVAAQNCYKVTNGAFTGEISPGMIKDLGATWVVLGHSERRHVFGESDELIGQKVSHA 

                                .  . **      *::*** *    **    ::::** ***    * *  : .*     

 

Escherichia coli              KEQGLTPVLCIGETEAENEAGKTEEVCARQIDAVLKTQGAAAFEGAVIAYEPVWAIGTGK 

Plasmodium falciparum         LKNNLKAVVCFGESLEQREQNKTIEVITKQVKAFVDL--IDNFDNVILAYEPLWAIGTGK 

Saccharomices cerevisiae      LGQGVGVILCIGETLEEKKAGKTLDVVERQLNAVLEE--VKDWTNVVVAYEPVWAIGTGL 

Arabidopsis thaliana          LSEGLGVIACIGEKLEEREAGKTFDVCFAQLKAFADA--VPSWDNIVVAYEPVWAIGTGK 

Caenorhabditis elegans        LEAGIKVVFCIGEKLEEREAGHTKDVNFRQLQAIVDK--GVSWENIVIAYEPVWAIGTGK 

Drosophila melanogaster       LAEGLKVIACIGETLEEREAGKTNEVVARQMCAYAQK--IKDWKNVVVAYEPVWAIGTGQ 

Gallus gallus                 LAEGLGVIACIGEKLDEREAGITEKVVFEQTKAIADN--VKDWSKVVLAYEPVWAIGTGK 

Homo sapiens                  LAEGLGVIACIGEKLDEREAGITEKVVFEQTKVIADN--VKDWSKVVLAYEPVWAIGTGK 

Mus musculus                  LAEGLGVIACIGEKLDEREAGITEKVVFEQTKVIADN--VKDWSKVVLAYEPVWAIGTGK 

                                  :  : *:**.  :.:   * .*   *  .  .      :   ::****:******  

 

Escherichia coli              SATPAQAQAVHKFIRDHIA-KVDANIAEQVIIQYGGSVNASNAAELFAQPDIDGALVGGA 

Plasmodium falciparum         TATPEQAQLVHKEIRKIVKDTCGEKQANQIRILYGGSVNTENCSSLIQQEDIDGFLVGNA 

Saccharomices cerevisiae      AATPEDAQDIHASIRKFLASKLGDKAASELRILYGGSANGSNAVTFKDKADVDGFLVGGA 

Arabidopsis thaliana          VASPQQAQEVHVAVRGWLKKNVSEEVASKTRIIYGGSVNGGNSAELAKEEDIDGFLVGGA 

Caenorhabditis elegans        TASGEQAQEVHEWIRAFLKEKVSPAVADATRIIYGGSVTADNAAELGKKPDIDGFLVGGA 

Drosophila melanogaster       TATPDQAQEVHAFLRQWLSDNISKEVSASLRIQYGGSVTAANAKELAKKPDIDGFLVGGA 

Gallus gallus                 TATPQQAQEVHEKLRGWLKSHVSDAVAQSTRIIYGGSVTGGNCKELASQHDVDGFLVGGA 

Homo sapiens                  TATPQQAQEVHEKLRGWLKSNVSDAVAQSTRIIYGGSVTGATCKELASQPDVDGFLVGGA 

Mus musculus                  TATPQQAQEVHEKLRGWLKSNVNDGVAQSTRIIYGGSVTGATCKELASQPDVDGFLVGGA 

                               *:  :** :*  :*  :        :    * ****..  ..  :  : *:** *** * 

 

Escherichia coli              SLKADAFAVIVKAAEAAKQA- 

Plasmodium falciparum         SLK-ESFVDIIKSAM------ 

Saccharomices cerevisiae      SLK-PEFVDIINSRN------ 

Arabidopsis thaliana          SLKGPEFATIVNSVTSKKVAA 

Caenorhabditis elegans        SLK-PDFVKIINARS------ 

Drosophila melanogaster       SLK-PEFVDIINARQ------ 

Gallus gallus                 SLK-PEFVDIINAKH------ 

Homo sapiens                  SLK-PEFVDIINAKQ------ 

Mus musculus                  SLK-PEFVDIINAKQ------ 

                              ***   *. *:::         

 

 

Філогенетичне дерево (у вигляді кладограми): 

 

Escherichia coli

Plasmodium falciparum
Saccharomices cerevisiae
Arabidopsis thaliana
Caenorhabditis elegans  
Drosophila melanogaster
Gallus gallus
Homo sapiens
Mus musculus

 
 

Структура, властивості і функціональна роль білка (реферат): 

 


