
Egzamin z programowania obiektowego, 22 czerwca 2016 r. 
 
Uwaga: w treści zadania są pewne uproszczenia i założenia niezgodne z rzeczywistością. 
 
Genom to cały materiał genetyczny typowych komórek różnych gatunków organizmów. Jest on 
zapisany w jądrze komórki w łańcuchu DNA złożonym z zasad azotowych: adeniny, cytozyny, 
guaniny i tyminy. Zasady azotowe oznaczamy dalej, odpowiednio, literami A, C, G oraz T. 
 
Łańcuch DNA składa się z dwóch nici. Zasady azotowe z różnych nici są połączone w pary 
wiązaniami wodorowymi. Parę zasad (ang. base pair, bp) tworzą komplementarne zasady 
azotowe - C z G oraz A z T. Sekwencja zasad w jednej nici jednoznacznie określa więc 
zawartość drugiej. Przykładowo, łańcuch DNA o długości 10 bp może być postaci: 
 

ATCGATGATC (nić 1), 
TAGCTACTAG (nić 2). 

 
Rozważamy wycinki łańcucha DNA będące ciągami par zasad. Wycinek długości 4 bp, 
od drugiej pary w powyższym łańcuchu DNA, ma TCGA w nici pierwszej i AGCT w drugiej. 
 
Łańcuchy DNA są długie, więc w obliczeniach używamy modeli genomu, dla uproszczenia dalej 
nazywanych po prostu genomami. Są one zbiorami interesujących nas wycinków łańcucha 
DNA. Przykładami elementów genomu są geny, kodujące białka o określonej nazwie, oraz 
transpozony. Każdy element genomu ma długość i pozycję w łańcuchu DNA, liczoną od 0. 
Jego postać możemy opisać, podając sekwencję zasad i wskazując, z której nici ona pochodzi. 
 
Transpozon może się przemieszczać w łańcuchu DNA w wyniku procesu nazywanego 
transpozycją. Transpozon może być w stanie nieaktywnym, w którym nie przemieszcza się, 
lub w stanie aktywnym. Transpozony dzielimy na dwie klasy: klasę I i klasę II. 
 
Przyjmujemy, że transpozony klasy II przemieszczają się mechanizmem “cut-and-paste”. 
W rezultacie ich transpozycji wycinek łańcucha DNA nie jest już na swoim poprzednim miejscu, 
a pojawia się w nowym. Transpozony klasy I przemieszczają się mechanizmem 
“copy-and-paste” - w nowym miejscu powstaje kopia transpozonu, wydłużając łańcuch DNA. 
 
Transpozony klasy I dzielimy na podklasy: LTR (ang. long terminal repeat) i non-LTR. Na 
potrzeby zadania, z transpozonami non-LTR wiążemy zjawisko horyzontalnego transferu genów 
(HGT), w którym transpozon przemieszcza się między różnymi łańcuchami DNA. 
 
Transpozony klasy II dzielimy na autonomiczne i nieautonomiczne. Transpozony autonomiczne 
zawierają w sobie dokładnie jeden gen. Zakładamy, że z prawdopodobieństwem ⅔ podczas 
transpozycji gen jest wycinany z transpozonu. W nowe miejsce nie trafia więc dokładna kopia 
transpozonu, ale krótszy wycinek, pozbawiony genu. 
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Na końcach transpozonu LTR powtarza się ten sam tzw. wycinek LTR. Transpozon LTR może 
mieć w jednej z nici np. sekwencję zasad ACCG...ACCG. Na końcach transpozonu klasy II są 
tzw. wycinki odwrotnie komplementarne (TIR, terminal inverted repeat). Jeden z nich można 
otrzymać z drugiego odwracając go i zastępując każdą zasadę zasadą komplementarną. 
Transpozon klasy II może mieć w jednej z nici np. sekwencję zasad AACG...CGTT. Zakładamy, 
że wycinki TIR mają od 10 do 20 bp a wycinki LTR od 200 do 1000 bp. 
 
Transpozon występujący w łańcuchu DNA o długości n na pozycjach od a do b, w obrębie tego 
samego łańcucha DNA przenosi się lub kopiuje się na losową pozycję od 0 do a-1 lub od b+1 
do n-1. Pozycja docelowa dla transpozonów przenoszących się między łańcuchami DNA jest 
dowolna. Po transpozycji: 

● jeśli przenoszony transpozon autonomiczny “stracił” gen, to zmienia się jego długość, 
● odpowiednio zmieniają się pozycje elementów genomu, 
● jeśli transpozon A trafia na pozycję wewnątrz transpozonu B, to B staje się nieaktywny. 

 
Istnieją bazy danych na różne sposoby opisujące elementy genomów.  
 
Przyjmijmy, że NIH (National Institutes of Health) udostępnia dla transpozonu informację o jego 
początku, końcu, aktywności i sekwencji zasad, wraz ze wskazaniem, z której jest ona nici. 
Dodatkowo określa, czy transpozon jest klasy I czy II. Dla genu podaje tylko informacje o jego 
początku, końcu i nazwie białka. Korzystając z tej bazy, autonomiczność transpozonu można 
sprawdzić badając, czy występuje w nim gen. Transpozon LTR można odróżnić od non-LTR 
sprawdzając w sekwencji zasad, czy na końcach występują wycinki LTR. 
 
Zakładamy, że w bazie CDC (Centers for Disease Control and Prevention) są informacje o 
początku i długości elementu genomu wraz z sekwencją zasad z drugiej nici. O transpozonach 
wiemy też, czy są autonomiczne i czy są aktywne. Podział na klasę I i II sprawdzamy przez 
obecność wycinków TIR a podział na LTR i non-LTR przez obecność wycinków LTR. 
 
Polecenia: 

1. Zaprojektuj hierarchię klas dla opisanej w tym zadaniu dziedziny. 
2. Zaimplementuj konstruktor genomu przyjmujący jako argument bazę danych NIH. 
3. Zaimplementuj metodę doTheEvolution() tak, by wykonanie a.doTheEvolution(b); 

zmodyfikowało genomy a oraz b, jednokrotnie przemieszczając każdy transpozon z a, 
w kolejności występowania, we właściwy dla niego sposób, z prawdopodobieństwem ½, 
na losowe miejsce. Transpozony non-LTR z a przemieszczają się wówczas do b. 

 
Uwagi: 

● Zakładamy, że transpozony opisane w bazie danych nie przecinają się. 
● Konstruktory i akcesory trzeba zaprojektować ale, z wyjątkiem konstruktora z punktu 2, 

można pominąć ich implementacje. 
● Złożoność zaimplementowanych algorytmów nie będzie miała wpływu na ocenę. 

W projekcie należy jednak dokonać właściwego wyboru kolekcji.  
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MECHANIZMY PRZEMIESZCZANIA SIĘ TRANSPOZONÓW: 
 
  
 

CIEKAWOSTKI:  
● Długość całego ludzkiego genomu to około 3000 mega bp. 
● W 1983 Barbara McClintock otrzymała Nagrodę Nobla za odkrycie transpozonów. 
● Około 45% ludzkiego genomu to transpozony. 
● Myślenie o transpozonach zmieniało się:  

○ Na początku nazwane “junk DNA”, uważane za kompletnie nieprzydatne. 
○ Potem uważano je za szkodliwe “parasitic DNA” (przenosząc się “psuły” geny).  
○ Teraz za ten mutagenny aspekt (przenoszenie genów) są doceniane. 
○ Podobieństwo do wirusów prowadzi do teorii, że mogły być przodkami wirusów, 

lub przeciwnie, są pozostałościami po wirusach. 
● HGT to jedna z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się odporności na antybiotyki 

wśród bakterii. 
● LTR jest kojarzony nie tylko z transpozonami ale i z wirusami. Korzystając z niego mogą 

one wprowadzać swój materiał genetyczny (LTR wirusa HIV-1 ma ok. 640bp).  
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TRANSPOZONY: 
 

TIR (rzeczywisty 
przykład sekwencji 
dla rodziny 
transpozonów 
Nezha, w 
chromosomie 
gatunku Anabaena 
variabilis). 
 
Wyjaśniono 
odwrotną 
komplementarność 
na podstawie 
dolnej nici (górna 
nić analogicznie) 
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