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BIOTECH-GO projesi Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu 
kitap sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer 
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 
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Kısa Açıklama 
 

Döngüsel ekonomi yeni ekonomik bir yaklaşımdır. İşletmeler, hükümetler ve topluluklar 
arasındaki ekonomik döngünün ölçülebilir olarak gerçekleştirilmesini hızlandırmak için gerekli 
program ve araçların geliştirilmesini gerektirir. Bu durum, bu zorluğu çözmek için ilgili Avrupa 
Birliği politikalarının ve araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, 
Bu nedenle, “Avrupa Beceriler ve Nitelikler Alanı”, iş, eğitim / öğretim, hareketlilik ve işgücü 
piyasası arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan Avrupa'nın 
ekonomik gelişimi giderek KOBİ'lere bağımlı hale gelmektedir. Şeffaflık ve KOBİ'lerin beceri ve 
niteliklerinin tanınması ile ilgili ihtiyaçları karşılayabilmek için çalışacak personelin özellikleri 
giderek önem kazanmaktadır. Dahası, bu şirketler (KOBİ'ler) daha büyük şirketler tarafından 
verilen birçok destek ağından yoksundur. Örneğin, küçük biyoteknoloji şirketleri kendi 
araştırmaları için Biyoinformatik'e bel bağlamıştır; genellikle etkili biyoinformatik araçları iş 
stratejisinin önemli bir parçasıdır. Buna rağmen birçok KOBİ de, bu alanda sorumlu olan tek bir 
personel görev yapmaktadır. Bu minvalde, personelin sürekli veya yaşam boyu öğrenme 
yaklaşımı kapsamında becerilerini güncellemek ve geliştirmek için eğitimlere katılımı önemli bir 
konudur. Bunu başarmak için, küçük işletmelerin ilgili eğitim sağlayıcıları veya Mesleki eğitim 
profesyonelleri ile ilişki kurması gerekir. Bütün bunlar dikkate alındığında, BIOTECH-GO 
projesinin temel hedefi, Bioinformatik alanında, MEÖ uzmanlarının becerilerinin geliştirilmesi 
için yenilikçi yolların ortaya konmasıdır. Böylece, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) 
çalışanları için yeni yetenek geliştirme yollarının sağlanmış olacaktır. Proje, söz konusu alanda 
belirli MEÖ araçları (EQF / NQF, ECVET) oluşturarak Avrupa Beceri ve Yeterlilik Alanı'nın 
ilerlemesine katkıda bulunur. Proje konusu alanında çalışan Mesleki Eğitim ve Öğretim 
uzmanlarının bilgi, beceri, sorumluluk ve özerklik güncellemeleri mükemmelliği daha da 
artıracak ve farklı biyoteknoloji şirketlerinde biyoinformatiğin altında yatan temel kavramlarla 
ilgili bilincin artmasına aşağıdaki yollarla katkıda bulunacaktır:  

✓ Biyoteknoloji alanında çalışan KOBİ lerde, biyoinformatik araçlarının kullanımı ile 
biyoloji araştırmalarının ilerlemesi; 

✓ teknisyenlerden bağımsız araştırmacılara kadar tüm seviyelerde KOBİ personeline 
gelişmiş biyoinformatik eğitiminin sağlanması; 

✓ Endüstride en son teknolojilerin yayılmasının sağlanması; 
✓ Avrupa çapında biyolojik veri sağlamanın koordinasyonu.    
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Giriş 
 

Dizi hizalama kullanma fikri, ilgili dizilerin çiftlerini bulmak ve karşılaştırmaktır. Bununla birlikte, 

biyolojik olarak ilginç problemler, çoğu zaman ikiden fazla dizinin aynı anda karşılaştırılmasını içerir. 

BLAST veya FASTA araması, sorguyla eşleşen çok sayıda diziyi verebilir. Tüm bu elde edilen dizileri 

birbiriyle karşılaştırmak için yaklaşımlardan biri, tüm dizi çiftlerinin çiftli hizalamalarını gerçekleştirmek 

ve daha sonra bu çift yönlü hizalamaları ayrı ayrı incelemektir. Bu daha etkindir (ve anlaşılması daha 

kolaydır), bununla birlikte, tüm dizileri bir kerede karşılaştırırsanız, o zaman topluluk hizalaması sonuçları 

incelenir. Bu işlem çoklu dizi hizalaması olarak bilinir. Birden fazla dizi hizalaması, genler arasındaki 

evrimsel ilişkilerin ortaya çıkması ve fonksiyonel veya yapısal olarak ilişkili dizilerden oluşan gruplar 

arasında paylaşılan örneklerin keşfedilmesi için ilgili gen veya protein gruplarını incelemek için 

kullanılabilir. 

Çoklu Dizi Hizalaması 
 

Çoklu dizi hizalama teknikleri genellikle protein dizilerine uygulanır. Hizalamadaki her bir dizi 

tarafından kodlanan proteinler arasında hem evrimsel hem de yapısal benzerlik arayışı için kullanılırlar. 

Yakın ilişkili fonksiyonlara sahip olan proteinler, organizmadan organizmaya her iki dizi ve yapı 

bakımından benzerdir. Bununla birlikte, bu dizi evrim sürecinde yapıdan daha hızlı değişme eğilimindedir. 

Sadece sekans verilerinden üretilen çoklu hizalamalarda, sekansta benzer olan bölgelerin genellikle yapı 

içinde üst üste eklenebildiği bulunmuştur. 

 

Çoklu Hizalama için İlerleme Stratejileri 
 

Çoklu dizi hizalamasında yaygın bir yaklaşım, dizilerin çiftlerini kademeli olarak hizalamaktır. Bu 

strateji aşağıdaki gibi tarif edilebilir: bir başlangıç çift dizisi seçilir ve hizalanır, daha sonra her bir sonraki 

dizi bir önceki hizaya hizalanır. Dizi hizalama için Needleman - Wunsch ve Smith-Waterman algoritmaları 

gibi gelişmiş hizalama da deneyimsel bir algoritma örneğidir. Bir problemi parçalara ayırır, ardından 

problemi bir bütün olarak dikkate almadan her parçaya en iyi çözümü seçer. Aşamalı hizalama durumunda, 

genel problem (birçok dizinin hizalanması) bir seri çift hizalama aşamasına ayrıştırılır. 

Deneyimsel bir algoritma olduğu için, aşamalı hizalama mümkün olan en iyi hizalamayı bulmayı 

garanti edemez. Ancak, etkin ve biyolojik olarak anlamlı sonuçlar üretir. Kullanılan yöntemler: ilk diziliş 

çiftini nasıl hizalayacaklarını, her bir sonraki diziyi tek bir kümülatif hizalamayla hizalayıp 

hizalamadıklarını veya alt gruplar oluşturup oluşturmadıklarını ve bireysel dizilerin bireysel hizalamaları 

ve önceki hizalamalara hizalanmalarını nasıl seçtikleri gibi çeşitli açılardan farklılık gösterir. 

 

Clustal Omega ile Çoklu Hizalama 
 

Progresif çoklu dizi hizalaması için yaygın olarak kullanılan bir programda Clustal Omega'dır. 

Clustal Omega'da kullanılan dneysellik, filogenetik analize dayanmaktadır. İlk olarak, hizalanacak tüm 

diziler için bir çift yönlü mesafe matrisi üretilir ve komşu-birleştirici algoritma kullanılarak bir kılavuz 

ağacı oluşturulur. Daha sonra, en yakından ilişkili diziler çiftlerinin her biri birbirine hizalanır. Sonraki 

aşamada, bir dizi profili oluşturmak için her yeni hizalama analiz edilir. Son olarak, hizalama profilleri 

tam hizalama yapılıncaya kadar birbirine veya diğer sekanslara hizalanır. 
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Bu strateji, bir seri koşul altında uygun hizalamaları üretir. Örneğin, uzak ilişkili diziler için bu 

garanti edilmemektedir. Dinamik programlama ile çift yönlü dizi hizalama, hangi puanlama matrisinin 

veya ceza değerlerinin kullanıldığına bakılmaksızın yakından ilişkili diziler için çok doğrudur. Profil 

oluşturmak için çoklu dizileri kullanmak, daha uzak ilişkili diziler için çift yönlü hizalamanın doğruluğunu 

arttırır. 

Dizi-profil ve profil-profil hizalamalarında kullanılan puanlama matrisini değiştiren 

ağırlıklandırma parametreleri, çift sıralı hizalama adımlarıyla ilişkili çoklu dizi hizalama - skorlama 

matrisleri ve boşluk cezaları ile ilgili birçok parametre vardır. Clustal Omega'da bunlar, Parametreleri 

ayarla (Şekil 1) menüsünden ayarlanır. 

Çiftli hizalama parametreleri yakındır ve çift yönlü hizalamada olduğu gibi çoklu hizalamada aynı 

anlama sahiptir. Çoklu hizalama parametreleri, hizalamanın başlangıcında farklı dizinlerin başlangıcı için- 

çoklu hizalama işleminde - ince ayarlama kullanılacak-boşluğu açma ve boşluk uzatma cezalarını ve 

sekans uzunluğu açısından izin verilen maksimum gecikmeyi içerir.  

Clustal Omega'nun buluşsallıklarından biri, protein dizisi hizalamasında, beklenen evrimsel 

mesafeye göre her bir hizalama için farklı puanlama matrisleri kullanılmasıdır. Eğer iki dizi ağaçta yakın 

komşularsa, yakın ilişkiler için optimize edilmiş bir puanlama matrisi bunları hizalamaktadır. Uzak 

komşular uzak ilişkiler için optimize edilmiş matrisler kullanılarak hizalanmaktadır. Bu nedenle, Birden 

Çok Hizalama Parametreleri menüsünde bir dizi matris seçilmesi istendiğinde, sadece tüm ikili 

hizalamalar için aynı puanlama matrisinden ziyade daha yakın ilişkiler için: BLOSUM62 ve BLOSUM45 

daha uzak ilişkiler için kullanılması anlamına gelmektedir.   

 

 

 

Şekil. 1. Clustal Omega çoklu dizi hizalama programı 
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Dizi Logoları  
 

Dizi hizalamalarını görüntülemenin bir yolu ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen bir 

yöntem olan dizi logo formatıdır. Bu format, protein motifleri gibi daha kısa dizi bölgeleri için özellikle 

uygundur. Konsensüs diziler, o konumda en yaygın olarak bulunan kalıntı ile hizalamada her pozisyonu 

temsil eder. Şekil 2'de gösterildiği üzere sekans logoları, nispi frekansları, bilgi içeriğini, ikame tercih 

sırasını ve her bir alanın bir hizalamadaki diğer özelliklerini temsil etmenin grafiksel bir yoludur. 

 

 

 

 

Şekil 2. Bir dizi logosu 

 

Dizi logoları oluşturma yazılımı, DELILA paketi olarak adlandırılan daha büyük bir program 

grubunun parçasıdır. Hizalanmış dizilerinden logolar oluşturmak için gerçekten çok fazla DELILA 

programına (alpro ve makelogo) ihtiyacınız vardır. Yeni kullanıcı için daha kolay bir yaklaşım Sekans 

logosu web sunucusunu kullanmaktır. Hizalanmış sekanslar bu sunucuya FASTA hizalama formatında 

gönderilebilir. 
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Filogenetik Analiz  
 

 

Çoklu dizi hizalamanın uygulamalarından biri, filogenetik çıkarımdır. Filogenetik çıkarım, 

gözlemlenebilir özelliklerine dayanarak organizmaların evrimsel ilişkilerine dair hipotezler geliştirme 

sürecidir. 

Yaşamın elle çizilmiş ağaçları aslında bir sanatçının evrimsel ilişkiler anlayışına göre 

dallanabilirken, modern filogenetik ağaçlar kesinlikle ikilidir. Buna göre, herhangi bir bölüm noktasında, 

bir ana dal sadece iki ilişkili dala ayrılır. İkili ağaçlar, başka herhangi bir dallanma modeline yaklaşabilir 

ve ağaçların ikili olduğu varsayımı, ağaç oluşturma algoritmalarını büyük ölçüde basitleştirir. 

Kantitatif bir filogenetik ağaçtaki dalların uzunluğu, birden fazla şekilde belirlenebilir. Örneğin, 

dizi çiftleri arasındaki evrimsel mesafe, dal uzunluğu tayin etmenin bir yoludur. 

Bir türün filogenisi genellikle bir köke sahip olmakla birlikte, tüm türlerin belirli bir ortak ataya 

sahip olduğu varsayılırsa da, dizi verisinden türetilen bir filogenetik ağaç köklendirilebilir veya kökten 

dışıdır.  Bir gruptaki iki dizi arasındaki benzerliği hesaplamak ve dallanma noktalarının nereye ait 

olduğunu belirlemek çok zor değildir. Böyle bir ağaçta hangi dizinin ortak atası olduğunu ya da ortak bir 

atanın ilk soyu olarak hangi dizinin seçilebileceğini belirlemek çok daha zordur. Bazı filogenetik çıkarım 

programları bir ağacın kökü hakkında bir hipotez sunarken, çoğu sadece köklendirilmemiş ağaçlar üretir. 

Şekil 3 ve Şekil 4 köklü ve kökten dışı filogenetik ağaçları göstermektedir. 

 

 

 

Şekil 3.  Köklü bir filogenetik ağaç 

 

 

 

Şekil 4. Kökten dışı bir filogenetik ağaç 

 

Sekans hizalanmasına dayanan bir filogenetik bir ağaç olabilir ve bir biyolojik varlığı 

tanımlayabilir, ancak tüm organizma filogenisi hakkında sonuçlar çıkarmak için tek bir evrimsel analizden 
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çok daha fazlasını gerektirir. Diziye dayalı filogeniler kantitatiftir. Yeterli miktarda veriye dayanarak inşa 

edildiğinde, evrimsel tarih teorilerini desteklemek için değerli, bilimsel olarak geçerli kanıtlar 

sağlayabilirler. Bununla birlikte, tek bir diziye dayalı filogenetik analiz, sadece girdi veri kümesini nicel 

olarak açıklayabilir. Bu veri kümesinin sınırlarının ötesinde nicel bir araç olarak geçerli değildir. 

Farklı protein ve gen aileleri için üretilen filogenilerin karşılaştırmalı analizi ile, bir proteinin bir 

diğerinden daha hızlı evrimleşebileceği ve tek bir proteinin bazı organizmalarda diğerlerine göre daha hızlı 

evrimleşebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle, bir dizi ailesinin filogenetik analizi, bu özel genin evrimi 

hakkında en bilgilendirici niteliktedir. Sadece çok daha büyük veri kümelerinin analizi ile tüm organizma 

filogenisi teorileri önerilebilir. 

 

Çift Yönlü Aralığa Dayalı Filogenetik Ağaçlar  
 

Ağaç çizimi için en kolay algoritmalardan biri çift yönlü mesafe yöntemidir. Bu yöntem köklü bir 

ağaç üretir. Algoritma, giriş kümesindeki her bir dizi çift arasındaki bir uzaklık matrisi tanımlanarak 

başlatılır. Diziler daha sonra ağaçlara dallardan aşağı doğru köprüyü kurarak, mesafeye göre kümelenir. 

Aralıklar, birden fazla ölçümle tanımlanabilir, ancak DNA dizileri arasındaki daha yaygın ve basit 

benzerliklerden biri, bir hizalamadaki iki dizinin farklı olduğu alanların fraksiyonu ile logaritmik olarak 

ilgili olan Jukes-Cantor aralığıdır. İlişkili olmayan iki DNA dizisi arasındaki uyuşmayan hizalamadaki 

eşleşen pozisyonların oranı% 25'e yaklaşır. Sonuç olarak, Jukes-Cantor aralığı, eşsiz kalıntı çiftlerinin 

fraksiyonu % 75'e yaklaştıkça sonsuza yaklaşacak şekilde ölçeklenir. 

Ağaç çizimi için kullanılan çift yönlü kümeleme prosedürü (UPGMA, aritmetik ortalamalar 

kullanılarak ağırlıksız çift grup yöntemi) sezgiseldir. Her dizi kendi kümesine atanır ve ağacın bir dalı, bu 

sıra için ağaçta sıfır yükseklikte başlatılır. Daha sonra, hangi aralık ölçüsü seçildiyse, birbirine en yakın 

olan iki kümelenme, tek bir kümelenme ile birleştirilir. İki dalı birbirine bağlayan bir bölüm noktası (veya 

düğüm) tanımlanır. Düğüm, birleştirilen iki dal arasındaki mesafeyi yansıtan ağaçtaki bir yüksekliğe 

yerleştirilir. Bu süreç, yalnızca iki küme kalıncaya kadar yinelemeli olarak tekrarlanır. Birleştirildiklerinde 

ağacın kökü tanımlanır. Bu süreci kullanarak inşa edilen bir ağaçtaki dal uzunlukları teorik olarak evrimsel 

zamanı yansıtır. 

 

Komşu Katılımına Dayalı Filogenetik Ağaçlar 
 

Komşu katılımı başka bir uzaklık matrisidir. UPGMA yöntemi kullanıldığında oluşabilecek olası 

bir hatayı ortadan kaldırır. UPGMA, mutlak mesafe ile birbirine en yakın olan dalların ağaçta komşu 

olarak yerleştirildiği ağaçları üretir. Bu varsayım ağacın topolojisi üzerinde bazı koşullar altında yanlış 

ağaç yapısına yol açabilecek bir kısıtlama getirmektedir. 

Bu problemin üstesinden gelmek için komşu-birleştirici algoritma sadece mesafe metriğine göre 

minimum çift mesafeli mesafeler için değil , aynı zamanda ağacın toplam uzunluğunu en aza indiren 

komşular kümeleri için araştırılır. Komşu birleştirme, mesafe tabanlı yöntemlerin en yaygın kullanılanıdır 

ve özellikle evrimsel mesafeler kısa olduğunda, makul ağaçları üretebilir. 
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Maksimum Parsinomiye Dayalı Filogenetik Ağaçlar 
 

Ağaç çizimi için daha yaygın kullanılan bir algoritma parsimoni olarak adlandırılır. Parsimoni, en 

basit açıklamanın muhtemelen doğru olanı ifade eden bir prensip ile ilgilidir. Parsimoni, diziler arasındaki 

gözlenen farklılıkları açıklamak için gerekli olan asgari nükleik asit veya amino asit değişiminde birini 

bulmak için olası ağaç kümesini araştırır. 

Hizalanmış dizilerin bir parsimoni analizinde göz önüne alınan tek bölgeler, evrimsel bilgi 

sağlayanlardır - yani, bir ağaç topolojisinin bir diğerine göre seçimini destekleyen bölgelerdir. Bölgede 

birden fazla tür kalıntı varsa ve her bir kalıntı türü hizalamada birden fazla sırayla temsil ediliyorsa, bir 

bölge bilgilendirici olarak kabul edilir. Daha sonra, her olası ağaç topolojisi için, her bir bölgedeki 

türetilmiş evrimsel değişikliklerin sayısı hesaplanır. Maksimum derecede karmaşık olan topoloji, tüm 

bilgilendirici bölgelerdeki toplam değişikliklerin sayısının en aza indirilmesidir. Bazı durumlarda eşit 

derecede birbiriyle özdeşleşen çok sayıda ağaç topolojisi olabilir. 

Dizilerin sayısı arttıkça, olası ağaç topolojilerinin sayısı da artar. Belli bir noktadan sonra, her 

topolojinin puanlarını kapsamlı bir şekilde sıralamak imkansızdır. Bu gibi durumlarda, en yüksek düzeyde 

kusurlu ağacı bulan bir kısayol algoritması, bölüm ve bağlı algoritmadır. Bu algoritma, hızlı veya planlı 

olmayan bir yöntem kullanarak bir ağaç hesaplamasına izin veren evrimsel değişikliklerin sayısı için bir 

üst sınır oluşturur. Diğer ağaçları değerlendirirken, hesaplama tamamlanmadan önce bu üst sınırı aşar. 

 

Maksimum Olasılık Tahminine Dayalı Filogenetik Ağaçlar 
 

Maksimum olasılık yöntemleri, bir set başlangıç dizisi verilen olası tüm ağaç topolojilerini de 

değerlendirir. Maksimum olasılık yöntemleri olasılıklıdır. Bilgilendirici bölgelerdeki olası her evrimsel 

değişikliğe olasılıklar atayarak ve ağacın toplam olasılığını en üst düzeye çıkararak optimal seçimi 

araştırırlar. Maksimum olasılık yöntemleri, çoklu dizi hizalamasında kullanılan ikame matrislerine benzer 

şekilde amino asit veya nükleotid ikame oranları hakkındaki bilgileri kullanır. 

 

Filogenetik Analiz Yazılımı 
 

Birçok işletim sistemi için çeşitli filogenetik analiz yazılımı bulunmaktadır. En yaygın olanlarından 

birisi PHYLIP paketidir.  

 

PHYLIP 

 

PHYLIP, farklı filogenetik analiz algoritmalarını uygulayan 30 program içerir. Programların her 

biri, komut satırından ayrı olarak çalışır. Varsayılan olarak, programların çoğu infile olarak adlandırılan 

bir girdi dosyası arar ve outfile adı verilen bir çıktı dosyası yazar. BLAST ile olduğu gibi, komut satırı 

bayrakları aracılığıyla parametreler girmek yerine, programlar bilgi için sizi yönlendiren etkileşimli bir 

metin arayüzüne sahiptir. 

Sık kullanılan PHYLIP programları aşağıdaki gibidir: 

 

 

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
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PROTPARS 

 Parsimoni yöntemi kullanılarak protein sekansı girdilerinden filogeni sonuçlarını çıkarır 

 

PROTDIST 

Maksimum olasılık tahmini kullanarak, protein dizisi girdisinden bir evrimsel mesafe matrisini 

hesaplar 

 

DNAPARS 

Parsimoni kullanarak DNA dizi girişinden filogenilerden sonuç çıkarır 

 

DNAPENNY 

Bölüm ve bağlı arama kullanarak bir seri dizi için tüm maksimal parsimoni filogenileri bulur 

 

DNAML 

Maksimum olasılık tahmini kullanılarak DNA dizisi girdilerinden filogeni sonuçlarını çıkarır 

 

DNADIST 

Jukes-Cantor mesafesini veya diğer üç mesafe kriterinden birini kullanarak DNA dizisi girişinden 

matris mesafesini hesaplar 

 

NEIGHBOR 

Çift yönlü kümeleme veya komşu birleştirme algoritması kullanılarak mesafe matrisi verilerinden 

filogeni sonuçlarını çıkarır 

 

DRAWGRAM 

Filogeni çıkarım programlarına dayanan köklü bir ağaç çizer 

 

DRAWTREE 

Filogeni çıkarım programlarına dayanan kökten dışı bir ağaç çizer  
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CONSENSE 

Bir grup filogeniden bir konsensüs ağacı hesaplar 

 

RETREE 

Verilere dayanarak, bir ağacın etkileşimli manipülasyonunu sağlar- temel veri olmayan  

 

PHYLIP esnek bir pakettir ve programlar birçok yönden birlikte kullanılabilir. PHYLIP ile bir dizi 

protein dizisini analiz etmek için şunları yapabilirsiniz: 

1. PROTDIST kullanarak çoklu protein dizisi hizalamasını okuyun ve bir mesafe matrisi 

oluşturun.  

2. NEIGHBOR'a olan mesafe matriksini girin ve koşu bağlantılı bir filogeni yaratın. 

3.  Filogeniyi DRAWTREE şeklinde okuyun ve kökten dışı bir filogenetik ağaç üretin. 

Yada,  

1. PROTPARS kullanarak çoklu dizi hizalamasını okuyun ve parsimonye dayanan bir filogeni 

üretin. 

2. DRAWGRAM kullanarak filogeniyi okuyun ve köklü bir ağaç üretin. 

yapabilirsiniz.  

 PHYLIP programlarının her biri PHYLIP dağıtımıyla kullanılabilen * .doc dosyalarında tam 

olarak belgelenmiştir. Bu belgeleme çeşitli gruplar tarafından HTML'ye dönüştürülmüştür. 

 

Clustal Omega ile PHYLIP için giriş oluşturma  

 

The multiple sequence alignment program Clustal Omega draws phylogenetic trees with the 

neighbor joining method. Perhaps more importantly, it can read sequences in various input formats and 

then write PHYLIP - format files from multiple sequence alignments. 

Çoklu dizi hizalama program olan Clustal Omega, komşu birleştirme yöntemi ile filogenetik 

ağaçları çizer. Belki daha da önemlisi, çeşitli formatlardaki sekansları okuyabilir ve PHYLIP - format 

dosyalarını çoklu dizi hizalamalarından formatlayabilir. 

 

Profiller ve Motifler 
 

Diziler arasındaki ilişkilerin incelenmesine ek olarak, çok sayıda dizinin en başarılı 

uygulamalarından biri, yeni, ilgili dizileri keşfetmektir. Bu profil veya motif tabanlı analiz, dizi motifleri 

oluşturmak ve aramak için çoklu hizalamalardan elde edilen verileri kullanır.   

Amaçlarına bağlı olarak, ilgili proteinlerin tam dizisinin veya benzer bir tek bölge bölgesinin çoklu 

dizi hizalamaları kapsayabilir. Şekil 5'te gösterilen bir çoklu dizi hizalamasında olduğu gibi, açık çoklu 

hizalama yerine genel olarak dizi ve dizi gruplarının tekrarlı çiftli bir karşılaştırması ile yapılanır.  
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Şekil 5. Clustal Omega kullanılarak gösterilen çoklu dizi hizalaması 

 

Bir dizi motifi, bir sekansın lokal olarak korunmuş bir bölgesidir, veya bir set dizi tarafından 

paylaşılan kısa sekans modelidir. "Motif" terimi çoğunlukla bir molekül fonksiyonunun, yapısal bir 

özelliğin veya aile üyeliğinin öngördüğü bir diziye karşılık gelir. Protein, DNA ve RNA dizilerinde 

motifler saptanabilir, ancak model tabanlı analizlerin en yaygın kullanımı proteinlerdeki yapısal veya 

fonksiyonel özelliklere karşılık gelen dizilerin saptanmasıdır. Motifler, çoklu dizi hizalamalarından üretilir 

ve amino asitlerin (Prosite veritabanında olduğu gibi) kalıpları veya dizi logoları olarak gösterilebilir.)  

Protein aileleri veya üyeleri evrimleşmiş olan protein grupları için motifler oluşturulabilir. Protein 

aileleri, çok benzer ve oldukça farklı olan birçok proteinden oluşabilir. Bir dizi profili, bir motifi açıklayan 

nicel veya nitel bir yöntemdir. Bir profil, en temel formunda, motifdeki her pozisyonda meydana gelen 

amino asitlerin bir listesi olarak ifade edilebilir. Bir motifi tespit ederken pozisyona özgü puanlama matrisi 

(PSSM) kullanılır. Standart bir puanlama matrisinden farklı olarak, matrisin ilk boyutu motifin 

uzunluğudır; ikinci boyut, 20 amino asit olasılıklarından oluşur. Matris içindeki her pozisyon için, her bir 

amino asidin meydana gelme olasılık puanı vardır. Pozisyona özgü puanlama matrisleri geliştirmek için 

çoğu yöntem, BLOSUM62 gibi ham olasılıkları standart bir puanlama matrisine göre normalize eder. 

 

Motif Veritabanları 
 

Profiller ve dizi ailelerinin diğer ortak temsilcileri dizi veri tabanlarını araştırmak için 

kullanılabildiğinden, tek tek sekanslar kullanılarak aranabilen motif veri tabanları olması şaşırtıcı değildir. 

Motif veritabanları, bir dizi ailesi tarafından paylaşılan korunmuş dizilerin temsilcilerini ve bilinmeyen 

dizilerin eklentilerini bunların ana kullanımını içerir. 

Motiflerler çeşitli yöntemlerle ve farklı amaçlarla üretilir. Bazıları otomatik analizlere dayanırken, 

ancak uzman bir küratör tarafından büyük miktarda el işçiliği gerektiren veri tabanları da satın 

alınmaktadır. Sadece oransal olarak geniş ailelerde mevcut olan motifleri sakladıkları için, motif 

veritabanları GenBank'a göre küçüktür ve protein yapısının veya dizi veri tabanlarının kapsamını 

yansıtmazlar. Motif veritabanına karşı başarısız bir arama, dizininizin tespit edilebilir bir motif içermediği 

https://prosite.expasy.org/
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anlamına gelmez. Henüz düzenlenmemiş veya aradığınız belirli motif veritabanının kriterlerini 

karşılamayan bir ailenin parçası olabilir. Tanımlanmış aileleri eşleştiren proteinler için, motif veri 

tabanlarına karşı yapılan bir arama çok hızlı bir şekilde çok fazla homoloji bilgisi verebilir.  

 

Blocks (Bloklar) 

 

Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nin bir servisi olan Bloklar, proteinlerin en korunmuş 

bölgelerine karşılık gelen, çok sayıda çoklu dizilim hizalamalarının otomatik olarak oluşturulmuş bir 

veritabanıdır. Bloklar, bir motif hizalama keşfetmek için dizideki aralıklı tüm amino asit tripletlerini 

kapsamlı bir şekilde araştıran bir adımla başlayan, ardından maksimum uzunluktaki bir hizalanmış bölgeyi 

bulmak için hizalamayı genişleten bir adımla devam eden bir motif tespit metotları kombinasyonu 

kullanılarak oluşturulur. Blokların veritabanı, IMPALA (bir dizinin bir profil kütüphanesine karşı bir 

diziyi karşılaştırmak için BLAST istatistik modelini kullanan) ve LAMA (Birden Çok Hizalamanın Yerel 

Hizalaması, kendi dizilerinizin bir Blok veritabanına göre hizalanmasını karşılaştırmak için bir program) 

dahil olmak üzere birkaç yararlı arama hizmeti sağlar.  

  

PROSITE 

 

PROSITE İsviçre Biyoenformatik Enstitüsü öncülüğündeki uzmanlardan oluşan bir veritabanıdır. 

PROSITE, dizilerin her bir ailesini karakterize etmek için tek bir konsensus modeli kullanır. PROSİT'deki 

motifler, birincil olarak literatürde yayınlanan verilere veya belirli protein gruplarının işlevselliğini 

tanımlayan yorumlara dayanarak dikkatlice seçilir. PROSITE, motifin yeni örneklerini algılayabilen, 

örüntüye ait bilgileri ve konuma özel puanlama matrislerini içerir. 

 

Pfam 

 

Pfam protein tanımlı ailelerin hizalamalarının bir veritabanıdır. Pfam, çoğu tam protein alanlarını 

kaplayan 2.700'den fazla aralıklı profilden oluşan bir veritabanıdır. Bir küme yöntemi uygulayarak 

girdileri otomatik olarak oluşturulur. Pfam girişleri bir çekirdek hizalamasıyla başlar, uzmanların 

güvendiği bir çoklu dizi hizalaması biyolojik olarak anlamlıdır ve bazı manuel düzenlemeleri içerebilir.  

From each seed alignment, a profile hidden Markov model is constructed and used to search a 

nonredundant database of available protein sequences. Her bir çekirdek dizilişinden, mevcut protein 

dizilerinin artıksız bir veri tabanını araştırmak için saklı Markov modeli oluşturulmakta ve 

kullanılmaktadır. Ailenin tam hizalaması, çekirdek hizalamalarından ve yeni eşleşmelerden üretilir. Bu 

süreç daha kapsamlı aileler üretmek ve uzak eşleşmeleri tespit etmek için tekrarlanabilir. Pfam girişleri, 

bilimsel literatürden elde edilen bilgilerle açıklanır ve mevcut olduğunda yapısal veriler içerir (Şekil 6).  

 

http://blocks.fhcrc.org/blocks/blocks_search.html
https://prosite.expasy.org/
https://pfam.xfam.org/
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Şekil. 6. Pfam girişlerinin gösterimi  

 

PRINTS-S 

 

PRINTS-S bir protein sekansını karakterize etmek için birden fazla örüntüden oluşan "parmak 

izleri" kullanması dışında PROSİT'e benzer protein motifleridir. Motifler çoğu zaman tüm protein dizisine 

göre kısadır. PRINTS'te, sıralı bir ailede bulunan motif grupları bu aile için bir imza (belirteç) 

tanımlayabilir. 

 

COG 

 

NCBI's Ortolog Gruplar Kümeleri  (COG) veritabanı, farklı bir örüntü veri tabanıdır. Tam dizili 

genomlarda kodlanan tüm protein dizilerinin karşılaştırılmasıyla COG oluşturulur. Her küme en az üç 

farklı genomdan meydana gelen protein dizilerinden oluşmalıdır. COG prensibi, birçok farklı 

organizmadan bu genomlar boyunca korunan proteinlerin, evrim boyunca korunmuş olan eski işlevleri 

temsil etmesidir. COG girişlerine organizma veya NCBI web sitesinden fonksiyonel kategori ile 

erişilebilir. 

 

Birden çok veritabanına erişme  
 

Yeni bir diziyi analiz ederken, mümkün olduğunca çok motif veritabanı kullanmak tavsiye edilir. 

Bloklar, InterPro'yu kendi örüntüleri için kaynaklardan biri olarak kullanır ve sadece uyumsuz örüntüleri 

içerir, aynı zamanda Pfam ve PROSITE içerisindeki profiller de boşlukludur. Böylece, her bir 

veritabanından en iyi eşleşmeleri, skorlarını ve (eğer mevcutsa) isabetin önemini takip etmek, 

gerçekleştirilen analiz hakkında daha derin bilgiler sağlayacaktır. 

Birçok motif veri tabanının bütünleştirilmesine imkan veren bir hizmet, Avrupa Biyoinformatik 

Enstitüsü'nün Protein Etki Alanları ve İşlevsel Siteleri (InterPro) Entegre Kaynağı  (InterPro)’dır. InterPro, 

bir diziyi Pfam, PRINTS, ProDom ve PROSITE'ın tüm motiflerine karşı karşılaştırmanıza olanak tanır. 

https://omictools.com/prints-s-tool
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
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InterPro motifleri, kaynak proteinin adı, motifin oluştuğu protein örnekleri, literatür referansları ve ilgili 

motiflerle açıklanmıştır (Şekil 7). 

 

 

 

Şekil 7. InterPro veri tabanının yapısı 

 

Kendi profillerinizi oluşturma ve kullanma 
 

Motif veritabanları, halihazırda iyi bilinen protein ailelerini ararken faydalıdır. Bununla birlikte, 

yeni bir motif bulunması ve GenBank aramasında kullanılması veya örüntü aramak için kullanılması 

durumunda, kendi profillerini oluşturmak gerekir. Motif keşif - kendi dizilerinizi bir seri diziden bulma ve 

oluşturma işlemi- için çeşitli yazılım paketleri ve sunucuları mevcuttur. Bir motif oluşturmanın en basit 

yolu, çoklu dizi hizalamasının dışında iyi korunmuş bir bölüm bulmaktır. Block Maker, MEME ve 

HMMer gibi motifleri aramak ve keşfetmek için genellikle bir dizi program kullanılır. 

 

Motif Bilgilerini İçeren Çift Yönlü Hizalama 
 

Çoklu dizi bilgisi çift yönlü hizalamaları optimize edebilir. BLAST paketi, veritabanı aramalarının 

özgüllüğünü iyileştirmek için çoklu hizalama bilgilerini kullanan iki yeni mod içerir. Bu modlara blastpgp 

- PSI-BLAST ve PHI-BLAST'ı çalıştırmak için kullanılan bir program- üzerinden erişilebilir. Sonuncusu, 

standart BLASTP aramasından daha hassas olan özel protein BLAST karşılaştırmalarıdır. 

Pozisyona Özgü Tekrarlayıcı BLAST (PSI-BLAST), veritabanı aramalarının özgüllüğünü artırmak 

için profillere uygulayan orijinal BLAST programının ileri bir seviyesidir. Tek bir diziden başlayarak, 

PSI-BLAST, boşluklu BLAST kullanarak lokal hizalamalar için bir veri tabanı araştırır ve bir çoklu 

hizalama ve bir profil, orijinal sorgu dizisinin uzunluğunu oluşturur. Profil daha sonra protein dizisini 

tekrar aramak ve yerel hizalamaları aramak için kullanılır. Bu prosedür sürekli sayıda tekrarlanabilir. PSI-
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BLAST kullanmanın bir uyarısı, nerede duracağınızı bilmeniz gerektiğidir. Hizalamadaki hatalar, 

iterasyon ile büyütülebilir ve nihai sıralamada yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. NCBI PSI-BLAST 

sunucusu muhtemelen bir PSI-BLAST araması çalıştırmak için en uygun yoldur. 

Örüntü İsabetli Başlatılan BLAST (PHI-BLAST), bir protein dizisi veri tabanını sorgulamak için 

bu dizi içinde bir dizi ve önceden seçilmiş bir örüntü alır. Örüntü, PHI-BLAST sunucu sitesinde ayrıntılı 

olarak açıklanan PROSITE sözdiziminde ifade edilmelidir. PHI-BLAST ayrıca bir dizi PSI-BLAST 

iterasyonunu başlatabilir ve bağımsız bir program veya (çok daha kullanıcı dostu) bir web sunucusu 

olabilir. 
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