
Biocomputació 
(curs 200112002) 

llicenciatura: Biologia 

credits: 4.5 : 1.5 teorics i 3 practics 

Antonio Barbadilla 
lsidre Gibert 

Proporcionar als estudiants de Biologia els coneixements basics 
que els permeti tant I'ús d'eines per realitzar recerques d'informació 
a les xarxes com abordar I'analisi computacional molecular de 
seqüencies de DNA i protemines 

Temari Bibliosrafia Practiques Examens Links Material 

Tema 1 INTRODUCCIÓ A LA BIOCOMPUTACIÓ 

Biocomputació: síntesi de la revolució de la biologia molecular i de la 
informatica. L'analisi computacional de seqüencies. Codificació de la 
informació. Sistemes operatius basics i xarxes: fonaments i accés. Internet. 
Recursos d'internet: correu electronic (e-mail), telnet, ftp, 
USENETInewsgroups, WWW. El Web. El navegador. Portals i robots de 
cerca. Cerca avancada. 



Tema 2 BASES DE DADES D'INTERES A BlOLOGlA 

Bases de dades d'interes a Biologia i Biotecnologia. Bases bibliografiques: 
revistes, editorials, taules de continguts, revistes electroniques. Cerques 
bibliografiques: PubMed. Bases de dades moleculars: European Bioinformatic 
Institut, National Center for Biotecnology Information. SwissProt. Bases 
genomiques: The lnstitute for Genomic Research. 

Tema 3 RECURSOS I ESTRATEGIES DE RECERCA A LES BASES DE 
DADES MOLECULARS 

Introducció. Sitemes de recerca: Sequence Retrieval System (SRS), Entrez 
(GenBank). Estrategies de recerca: paraules clau, similitud. Matrius de 
similitud. Algoritmes de recerca: FASTA, BLAST. Cerques amb patrons. 

Tema 4 ANALISI DE SEQUENCIES 

Programes informatics per I'analisi de seqüencies. El paquet Genetics 
Computer Group com a model. Comparacions múltiples de seqüencies. 
Consideracions generals. ClustalW. Analisi de motius i seqüencies consens. 
Identificació de residus funcionals i estructura secundaria. 

Tema 5 GEN~MICA I PROTE~MICA 

Cartografia de genomes. Mapes físics i de Iligaments. Projectes de 
sequenciació de genomes. Els primers genomes complets a procariotes i 
eucariotes: Que hem apres? Comparació de genomes. L'era posgenomica. 
Detecció i cartografia de QTLs. El projecte SNPs. Genomica funcional. 
Microchips de DNA. Proteomica. 

Tema 6 RECONSTRUCCIÓ FILOGENETICA MOLECULAR. 1: Metodes 

La revolució molecular en la classificació dels essers vius. Arbres de gens i 
d'especies. Metodes d'inferencia filogenetica: metodes de distancia (UPGMA, 
Unió amb el veí, mínima evolució), metode de la maxima parsimonia i metode 
de la maxima versemblanqa. Programes d'ordinador. Estimació de la longitud 
de les branques. Comparació de metodes. Taxes i patrons de substitució 
nucleotídica i aminoacídica. Rellotge molecular. 

Tema 7 RECONSTRUCCIÓ FILOGENETICA MOLECULAR. II: Exemples 

La filogenia de I'home i els seus parents més proxims. La diversitat humana. 
Evolució dels cetacis. Gens homeotics i I'evolució d'artropodes i cordads. 
L'arbre filogenetic Universal. DNA antic. Origen del virus del SIDA, el cas 
dental de Florida i altres histories. 
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Les practiques es realitzaran de forma intensiva al llarg de 7 sessions de 5 
hores de durada cadascuna. El lloc de realització sera les aules d'informatica 
de la Facultat de Ciencies. A més del maneig en las xarxes i bases de dades, 
es fara una pagina Web personal i es seguiran Tutorials molts complets 
preparats específicament per aquestes practiques 

1. En una matriu de distancies de seqüencies de DNA, les unitats de 
distancies entre dues seqüencies venen donades en: 
a) Diferencies nucleotídiques 



b) Número de mutacions distintes 
c) Número de sustitucions estimades 
d) La a) i la b) 

2. Cerca Bi bliografica 
Estem interessats en una publicació d'en Fitch WM del 1999 on presenta un 
treball de predició de I'evolució del virus de la grip. Quina de las següents 
referencies és correcte? 
(a) J Bacteriol, 1998, 345:90-9 
(b) Science. 1999, 286(5446): 1921 -5 
(c) Ann Rev Genet, 1998, 23:23-31 
(d) Nature, 1998,46:45-60 

3. Cerca de la revista 
En quina Universitat Catalana podries trobar la revista en que apareix la 
publicació? (Si hi és en varies, senyala la més propera) 
(a) U A B ' ( ~ )  UB (c) URV (d) UPF 

4. Cerca de seqüencies 
Quin és el codi d'acces de la seqüencia del 16s rRNA de Yersinia pestis, 
quina de les següents és la correcta? 
(a) l6sRNA-YP (b) RDNA-YerPe (c) YerrRNA (d) YP1 GSRRN 

5. Realitzeu una cerca per similitud amb la seqüencia següent: 
GDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAVGFSYTD 
ANKNKGITWGEDTLMEYLENPKKYIPGTKMIFAGIKKKDERADLIAYLKK 
ANTE 
La seqüencia anterior presenta un major similitud amb la seqüencia? 
(a) CyC-HUMAN (b) CyC-RABlT (c) UV-BACT (d) H4-MOUSE 

Sessió interactiva amb el CGC 

6. El codi d'acces del 16s rRNA de Fusobacterium mortiferun és: 
(a) FMsl6rDNA (b) FMSRRNAB (c) FUSO-1 6s (d) FusoMortl6S 

7. Realitzeu una comparació múltiple amb totes les seqüencies del citocrom C 
Obteniu-ne el posible consens utilitzant una pluralitat de 70. lndiqueu quin del! 
segments motius consens es correspont amb I'analisi que heu realitzat: 
nota: les x són posicions no coincidents 
(a) HVVSGTXVAPLPVIAGHE 
(b) NPKKYIPGTKMXFXGXKK 
(c) AAGIVESIGXGVTTVRPG 
(d) PLFIPQCGKCDKVXCMRAI 

8. Amb el motiu consens anterior, realitzeu una cerca per similitud i indiqueu- 



nos quin dels següents codis es troba en el llistat de seqüencies semblants: 
(a) P34569 (b) X33456 (c) 289001 (d) PO0025 

Comparació múltiple de seqüencies i reconstrucció filogenetica 

9. El cuagga és un tipus d'equid que se'l suposa emparentat amb les zebres 
que vivia al sud d'africa. L'últim exemplar que va ser observat viu va ser a I'an. 
1883 i es creu ara extinguit. Realitzeu una comparació múltiple amb fragmenk 
homologes de seqüencies de DNA mitocondrial per aquest i altres organisme: 
relacionatas que trobareu aquí en format FASTA: 
D'acord amb I'alinaeament quines son le seqüencies més properes a 
Quagga? 
(a) Ase i Zebra 
(b) Zebra 
(c)Ase 
(d) Ase i Cavall 

10. Genereu I'arbre filogenetic (guardeu el arxiu que conte I'arbre) i obriu 
I'arbre amb el programa TreeView. Assigneu al gos com a grup extern 
(OUTGROUP). Quan s'observa I'arbre enrrelat, on es situa I'especie 
hipopotam? 
(a) Entre cavall i toro 
(b) Entre gos i toro 
(c) Equidista de toro i ase 
(d) Entre ase i toro 
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