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PRACOWNIA INFORMATYCZNA 
Lista 5 

 
 

ADNOTACJA FUNKCJONALNA 
PRZETWARZANIE DANYCH ZA POMOCĄ NARZĘDZI POWŁOKI BASH 

 
 
Drosophila melanogaster 
1. Na stronie theta.edu.pl odnajdź plik out.raw.vcf, który zawiera polimorfizmy muszki 

owocowej. Pomijając nagłówek, zinterpretuj 6 pierwszych linijek pliku. 
 

2. Policz liczbę wszystkich polimorfizmów. Następnie określ, ile polimorfizmów typu INDEL 
znajduje się w pliku.  

 
3. Przekształć plik out.raw.vcf w taki sposób, aby zawierał tylko SNP i aby można było dla nich 

przeprowadzić adnotację za pomocą programu Variant Effect Predictor  
(VEP; www.ensembl.org/Multi/Tools/VEP?db=core).  

 
Format pliku wejściowego VEP zawiera informację na temat chromosomu, lokalizacji oraz 
zmiany nukleotydu. Przykład: 
 
1 182712 182712 A/C 
2 265023 265023 C/T 
 
Podpowiedź: do rozwiązania tego zadania, możesz użyć kombinacji narzędzi sed, awk, 
lub/oraz grep.  
 

4. Przeprowadź adnotację funkcjonalną dla muszki owocowej za pomocą programu VEP. Wynik 
ściągnij w formacie "VEP" i nadaj mu nazwę snps_out_vep.txt. Na podstawie tego pliku oraz 
używając poleceń linii komend policz: 
a. ile polimorfizmów zostało zidentyfikowanych w regionach między genami. 
b. odnajdź SNP zakwalifikowane jako polimorfizmy o wysokim wpływie na kodowane 

białko („IMPACT=HIGH”). Za pomocą jakich narzędzi można policzyć, ile ich jest? Uwaga: 
geny mają różną liczbę transkryptów!   

 
Bos taurus 
5. Za pomocą programu do adnotacji funkcjonalnej Variant Effect Predictor wygenerowano plik 

B.taurus00012.DEL.BTA29.vep.txt. Wyodrębnij kolumnę, opisującą, w którym genie znajduje 
się delecja. Efekt swoich działań zapisz w nowym pliku. Plik wynikowy ma być wolny od 
nagłówka i może zawierać tylko (niepowtarzające się) nazwy genów. Do rozwiązania tego 
zadania, możesz użyć kombinacji narzędzi grep, cut, awk, sort lub/oraz uniq.  
 
Stworzony plik będący listą genów jest w formacie obsługiwanym przez bazy danych GO 
oraz DAVID i będzie stanowić dla nich plik wejściowy. Wprowadź listę genów na stronie 
www.geneontology.org i sprawdź jakie procesy biologiczne są związane z tymi genami.  

 
6. Napisz skrypt, który policzy: 

a. ile polimorfizmów zostało zidentyfikowanych w regionach między genami.  
b. ile delecji zostało zakwalifikowanych jako polimorfizmy o słabym wpływie na kodowane 

białko. 
Skrypt wykonaj dla chromosomów15, 28 oraz 29.  

http://www.geneontology.org/

