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Sekwencjonowanie DNA: ustalenie kolejności nukleotydów
w cząsteczce DNA.

Sekwencjonowanie umożliwia poznanie struktury i funkcji genów, struktury
genomów oraz ewolucję organizmów żywych.

■1970: pierwsze sekwencje DNA
otrzymano przy pomocy
chromatografii.

■1975: zastąpienie chromatografii
elektroforezą w żelu
poliakrylamidowym.

■1977: A. Maxam i W. Gilbert
opublikowali metodę
sekwencjonowania przez
chemiczną degradację.

■1977: A. Coulson i F. Sanger:
metoda terminacji łańcucha.

■1977: zsekwencjonowano
bakteriofaga X174, 5,5 kb.

■1984: zsekwencjonowano wirusa
Eppstein-Barra, 170 kb.

1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert

A. Wirus Epsteina-Barra. B. limfocyty B
uwalniające wirusa. Jeden z
najpowszechniejszych wirusów u ludzi.
Zakażenie jest na ogół bezobjawowe.

Kolonia bakteriofaga
X174, pierwszej
zsekwencjonowanej
cząstki DNA.

A B

Metoda chemicznej degradacji Maxama-Gilberta: swoiste cięcie DNA
w miejscu występowania specyficznie zmodyfikowanego nukleotydu.

DNA przeznaczony do sekwencjonowania jest znakowany
radioaktywnie na końcu 5’ za pomocą P32. Pozwala to wykryć
produkty reakcji przez autoradiografię.

Reakcje chemiczne  w metodzie
Maxama-Gilberta

■Modyfikacja zasady azotowej:
dGMP – metylacja przez
siarczan dwumetylu;
dGMP + dAMP – depurynacja
przez kwas mrówkowy;
dCMP + dTMP – hydroliza
przez hydrazynę
dCMP – hydroliza przez
hydrazynę w 1,5 M NaCl.

■Piperydyna degraduje wiązanie
fosfodiestrowe i glikozydowe w
nukleotydzie ze zmodyfikowaną
zasadą.

1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert

Piperydyna: związek
organiczny, cykliczna
amina drugorzędowa.

N

H

N

H
H

H

Hydrazyna: związek
nieorganiczny zbudowany
z 2 grup aminowych,
substancja silnie trująca.

Metoda Maxama-Gilberta nie wymagała
uprzedniego namnożenia DNA (klonowania).
Dopiero wprowadzenie PCR
ograniczyło wykorzystanie tej metody
do analizy miejsc wiązania DNA z białkami.
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Znakowany radioaktywnie DNA jest poddawany serii czterech
reakcji, każda jest specyficzna dla jednego nukleotydu.

Stężenie składników jest tak dobrane aby jedna modyfikacja przypadała na
jedną cząsteczkę DNA.

1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert

Radioaktywnie znakowany jednoniciowy DNA.

Specyficzna modyfikacja
nukleotydów.

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

G G+A C C+T

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

Metylacja dGMP: siarczan dwumetylu.

Depurynacja dAMP: kwas mrówkowy

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

Depurynacja dGMP: kwas mrówkowy

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

W probówce „G+A” powstają tylko
fragmenty, które mają
zmodyfikowane dGMP lub dAMP.
Długość fragmentu zależy od
miejsca depurynacji.

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

W probówce „G” powstają tylko
fragmenty, które mają zmetylowane
dGMP. Długość fragmentu zależy od
miejsca metylacji.

DNA jest degradowany przez piperydynę w miejscach, w których
znajdują się zmodyfikowane nukleotydy.

W wyniku 4 specyficznych reakcji powstają fragmenty DNA
o różnej długości, które rozdzielane są na żelu poliakrylamidowym.

1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert

Przykładowe miejsca degradacji:  miejsca ze
zmetylowanym dGMP (reakcja G).

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

Piperydyna:
degradacja
wiązania na
końcu 3’

zmodyfiko-
wanego
nukleotydu.

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

A G C T G A G C A T C G5’ 3’

Przykładowe miejsca degradacji: miejsca
depurynacji dGMP i dAMP (reakcja G+A).

A G5’ 3’

A G C T G5’ 3’

A G5’ 3’

A5’ 3’

Fragmenty po
degradacji.

3’ 5’
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Fragmenty rozdzielone na żelu ujawnia się za pomocą
autoradiografii, przy czym odczyt rozpoczyna się od końca 5’.

Fragmenty od końca 5’ są najkrótsze, więc znajdują się najdalej od
początku żelu - miejsca nałożenia prób.

1. Sekwencjonowanie DNA: Maxam-Gilbert

2 prążki: dla G i
G+A: świadczą o
obecności G.

5’CCGATCCAGA3’

Miejsce
nałożenia prób,
początek żelu.

3’

5’

G G+A C C+T

1  prążek: dla
G+A: świadczy o
obecności A.

5’C
5’CC
5’CCG
5’CCGA
5’CCGAT
5’CCGATC
5’CCGATCC
5’CCGATCCA
5’CCGATCCAG
5’CCGATCCAGA3’

Odczytana sekwencja

Analizowana
sekwencja

Prążek najbardziej
odległy od
początku żelu
odpowiada
pierwszemu
nukleotydowi od
końca 5’.

Metoda sekwencjonowania Sangera polega na terminacji syntezy
DNA w pozycji, w której został wbudowany zmodyfikowany nukleotyd.

Wstawienie dideoksynukleotydu do syntetyzowanego łańcucha DNA
uniemożliwia przyłączenie następnego nukleotydu, w efekcie synteza
łańcucha ulega zakończeniu  – terminacji.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

Modyfikacja nukleotydu
polega na zamianie grupy
OH w pozycji 3’
deoksyrybozy na H.

OH

C

CC

C

O

H

zasada

H

H

H
H

CH2

OP

O-

O

OP

O-

O

OP

O-

O

O-

H
dideoksynukleotyd

ddNTP

Polimeraza DNA może
przyłączać nukleotydy
tylko do wolnej grupy
OH na końcu 3’.
Zastąpienie grupy OH
atomem wodoru H
uniemożliwia
przyłączenie
nukleotydu przez
polimerazę DNA.
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Pierwszym etapem sekwencjonowania metodą Sangera jest
powielenie DNA przy pomocy PCR.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

Polimeraza Taq rozpoczyna syntezę fragmentu, który chcemy
sekwencjonować przyłączając nukleotydy do startera.

Denaturacja

Fragment, który chcemy sekwencjonować.

A G C T G A G C A T C G5’ 3’
T C G A C T C G T A G C3’ 5’

Znana sekwencja DNA,
na podstawie której
projektuje się starter.

Przyłączenie startera

T C G A C T C G T A G C3’ 5’
Starter5’ 3’

T C G A C T C G T A G C3’ 5’

Sekwencjonowanie fragmentu DNA wymaga przeprowadzenia 4-rech
specyficznych reakcji PCR, po jednej dla nukleotydów z A, C, G, T.

W reakcji PCR specyficznej
dla adeniny, A uczestniczą:
■matryca –

sekwencjonowany DNA;
■starter komplementarny

do znanej sekwencji;
■ termostabilna polimeraza

DNA;
■deoksynukleotydy – dATP,

dCTP, dGTP, dTTP
(podobnie jak w typowej
reakcji PCR);

■dodatkowo
dideoksynukleotyd ddATP,
znakowany izotopowo lub
fluorescencyjnie.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

Wstawienie ddATP
powoduje zakończenie
syntezy łańcucha DNA.

G C T G A G CA dd
A

3’5’ Starter

G C T GA dd
A

3’5’ Starter

G C T G A G CA dd
A

3’5’ Starter

dd
A 3’5’ Starter

W reakcji PCR specyficznej dla adeniny uczestniczy dideoksynukleotyd
ddATP, w reakcji dla cytozyny – ddCTP, guaniny – ddGTP, tyminy – ddTTP.

Wstawienie ddATP jest
losowe. Prowadzi to do
powstania fragmentów o
różnej długości.
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Produkty reakcji PCR z dideoksynukleotydami (ddNTP) rozdziela się
na żelu poliakrylamidowym.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

– +

G

C

T

A

AGAGCATCG GCT
Początek
żelu

Produkty
najkrótsze
poruszają
się najszybciej.

Starter

Pierwsza zasada
od startera.Kierunek odczytu

5’

Metoda Sangera umożliwia sekwencjonowanie fragmentów DNA
wklonowanych do wektora lub namnożonych w PCR.

W metodzie Sangera z PCR wykorzystuje się tylko jeden starter. Przyrost
produktów reakcji jest liniowy, a nie wykładniczy jak w klasycznym PCR.

Metoda Sangera w połączeniu z
PCR

■Sekwencjonowane są fragmenty
do 1000 bp.

■Wykorzystuje się tylko jeden
starter.

■Aby uniknąć przyłączenia startera
do sekwencji homologicznych w
genomie, do sekwencjonowania
wykorzystuje się:
fragmenty wklonowane do
wektora, np. plazmidu;
produkty reakcji PCR.

■Starter przyłącza się tylko do
jednej nici.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

Starter jest komplementarny
tylko do jednej nici o orientacji
3’5’ (niebieskiej). Na jej
matrycy powstanie tylko jedna
potomna cząsteczka DNA.

5’ 3’

3’ 5’
5’

5’ 3’

3’ 5’
5’

W kolejnym cyklu PCR, matrycą ponownie jest tylko
jedna nić DNA - 3’5’ (niebieska). Na jej matrycy
powstanie jedna potomna cząsteczka DNA. W efekcie
przyrost produktu PCR jest liniowy, a nie wykładniczy
jak w klasycznym PCR. Przykładowo, w dwóch
cyklach PCR powstają dwie potomne cząsteczki DNA
zamiast czterech.
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Metoda Sangera w połączeniu z reakcją PCR uważana jest za
najbardziej wiarygodną metodę ustalania sekwencji.

Sekwencjonowanie można przeprowadzić wykorzystując elektroforezę w
żelu poliakrylamidowym. Obecnie wykorzystuje się sekwensery

automatyczne. Pozwalają one odczytać kilka miliardów par zasad dziennie.

Automatyczne sekwensery
■1986: pierwszy pół-

automatyczny sekwenser.
■1987: pierwsze automatyczne

sekwensery komercyjne.
■1990: rozpoczęto projekty

sekwencjonowania genomów
Mycoplasma capricolum,
E. coli, C. elegans, S.
cerevisiae.

■2000: sekwencjonowanie
nowej generacji (NGS) oparte o
przyłączanie adapterów do
odpowiednio  przygotowanego
DNA.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

Prototypowy
sekwenser
Sangera z 1987 r.

NovaSeq 6000, jeden z
najnowszych typów
sekwenserów pozwalający
na uzyskanie 6 Tbp w ciągu
48 h.
 A – dotykowy ekran;
 B – sekwenator, czytnik
 C – zestaw odczynników
 D – odpady.

W automatycznych sekwenserach dideoksynukleotydy znakowane są
fluorescencyjne i odczytywane w programie komputerowym.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

Autoradiogram otrzymany w wyniku
manualnego sekwencjonowania i
znakowania izotopowego. Dla każdej
próby są 4 ścieżki odpowiadające
reakcjom dla A, C, G, T.

Chromatogram otrzymany w wyniku
sekwencjonowania automatycznego i
znakowania fluorescencyjnego.  Każdemu
nukleotydowi odpowiada inny kolor, np. zielony
dla A. Zielony „pik” oznacza, że w tym miejscu
jest A, niebieski C itd.
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Metoda Sangera generuje wiele krótkich fragmentów (300-1000 bp),
które trzeba złożyć aby uzyskać docelową sekwencję.

Do analizy sekwencji uzyskanych w wyniku sekwencjonowania niezbędne
są zaawansowane narzędzia bioinformatyczne i algorytmy obliczeniowe.

1. Sekwencjonowanie DNA: automatyczne

CLUSTAL umożliwia porównanie wielu
sekwencji.

Narzędzia do
analizy
danych oparte
o PHYTON.

Narzędzia do składania sekwencji uzyskanych w
projektach sekwencjonowania genomów.

Narzędzia do analizy
struktury genów,
poszukiwania
promotorów,
sygnałów
poliadenylacji itd.

Porównanie sekwencjonowania metodą Maxama-Gilberta
oraz metodą Sangera.

Metoda Maxama-Gilberta –
pierwsza generacja metod

sekwencjonowania
■Nie wykorzystuje procesu

replikacji.
■Nie wymaga starterów.
■Nie wymaga znajomości

jakiejkolwiek sekwencji.
■Potrzeba stosunkowo dużo DNA.
■Do czasu zastosowania

automatycznych sekwenserów
była metodą popularniejszą.

■Wizualizacja możliwa tylko przez
autoradiografię ze względu na
niewielką ilość produktów
reakcji.

1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sangera

Metoda Sangera –
druga generacja metod

sekwencjonowania
■Należy namnożyć DNA: początkowo

wykorzystywano klonowanie,
obecnie reakcję PCR.

■Niezbędny jest starter inicjujący
replikację PCR.

■Konieczna jest znajomość sekwencji
w pobliżu DNA przeznaczonego do
sekwencjonowania.

■Nie wymaga dużo DNA.
■Można wykorzystać srebrzenie do

wizualizacji, dzięki PCR ilość
produktu reakcji jest duża.

■Umożliwia sekwencjonowanie
automatyczne.
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NGS (Next Generation Sequencing): platformy umożliwiające
równoległe sekwencjonowanie wielu fragmentów z jednej próby.

Techniki NGS wymagają amplifikacji DNA w celu
otrzymania dużej liczby kopii matrycy.

Korzyści NGS
■Obniżenie kosztów i czasu

trwania analizy.
■Umożliwia identyfikację wielu

genów i elementów
regulatorowych,
sekwencjonowanie całych
genomów.

Ograniczenia NGS
■Generowane są krótkie

fragmenty, max, 250 bp.
■Błędy w sekwencjonowaniu

wariantów strukturalnych,
homologicznych regionów i
sekwencji powtarzalnych.

■Nie rozróżnia izoform trankryptów.

1. Sekwencjonowanie DNA: NGS

System Genexus oparty o
technikę Ion Torrent.
Metoda polega na
pomiarze pH, które
zmienia się po uwolnieniu
jonów wodorowych w
wyniku reakcji
przyłączenia dNTP do
DNA.

System NovaSeq 6000:
sekwencjonowanie do 6
bilionów zasad (6 x 1012).
Wykorzystuje
sekwencjonowanie przez
syntezę (SBS) – sekwencja
odczytywana jest na
podstawie sygnału
fluorescencyjnego
otrzymanego z sondy
połączonej z wbudowywanym
nukleotydem.

Metody NGS wykorzystują sekwencjonowanie przez syntezę (SBS)
lub sekwencjonowanie przez ligację (SBL).

Metody NGS wymagają nadal optymalizacji w odniesieniu do dokładności i
długości odczytywanych fragmentów.

Chemizm metod NGS
■Sekwencjonowanie przez

syntezę (SBS):
 wykorzystuje polimerazę DNA;
polega  na wstawieniu
fluorescencyjnie znakowanego
nukleotydu do łańcucha i
odczytaniu sygnału.

■Sekwencjonowanie przez ligację
(SBL):
wstawiane są krótkie,
fluorescencyjnie znakowane
nukleotydy;
Łączenie fragmentów przez
ligazę i odczyt sygnału.

1. Sekwencjonowanie DNA: NGS

Kriishna et al. 2019

SBS

A G C T G A G

T C G

3’ 5’

5’

Fragment
sekwencjonowany

T A

CG
Znakowane
nukleotydy

Sygnał po
wbudowaniu

SBL

3’ 5’

Ligaza łączy
znakowany
oligonukleotyd

Fragment sekwencjonowany



Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

13/03/2023

Kornelia Polok i Roman Zielinski 10

Metody NGS wymagają odpowiedniego przygotowania matrycy do
sekwencjonowania.

Metody NGS wymagają istnienia genomu referencyjnego, który pozwala na
odpowiednie nałożenie otrzymanych fragmentów.

Etapy NGS
■Konstrukcja biblioteki:
fragmentacja (ultradźwięki,
enzymy restrykcyjne);
Przyłączenie adapterów, czyli
krótkich oligonukleotydów o znanej
sekwencji.

■Amplifikacja biblioteki i umieszczenie
fragmentów na mikrocząstkach lub
podłożu stałym w mikrokomorach.

■Sekwencjonowanie przez syntezę i
odczyt sekwencji (zmiana pH, sygnał
fluorescencyjny).

■Analiza bioinformatyczna, w tym
usunięcie adapterów, mapowanie.

1. Sekwencjonowanie DNA: NGS

Grada i Weinbrecht, 2018

DNA: genomowy lub cDNA

Konstrukcja biblioteki

Fragmentacja DNA Ligacja adapterów

Amplifikacja biblioteki
PCR w emulsji Elongacja w mikrokomorach

Mikrocząstki z DNA DNA na stałym podłożu

Odczyt sygnałów

Zmiana pH Fluorescencja

Ion Torrent MiSeq

Analiza
bioinformatyczna

1. Sekwencjonowanie DNA
Metoda Maxama-Gilberta
Metoda Sangera
Metody NGS

2. Hybrydyzacja kwasów
nukleinowych

3. Wektory

4. Biblioteki
Genomowe
cDNA

5. Identyfikacja genów

6. Sekwencjonowanie genomów

Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
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Hybrydyzacja: zdolność kwasów nukleinowych do tworzenia
dwuniciowych struktur na skutek parowania komplementarnych zasad.

Hybrydyzacja wykorzystywana jest w wielu procedurach laboratoryjnych, w
tym identyfikacji fragmentów DNA, analizie ekspresji.

Hybrydyzacja
■Jest to zdolność kwasów

nukleinowych do tworzenia
dwuniciowych struktur na
skutek parowania
komplementarnych zasad.

■Różnice w stabilności
kwasów nukleinowych w
różnych temperaturach
wykorzystywane są w
hybrydyzacji.

■Hybrydyzacja umożliwia
wykrywanie sekwencji
komplementarnych do sondy
w materiale biologicznym.

2. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

Jeżeli nici nie są
komplementarne
to cząsteczka
mieszańcowa jest
niestabilna.

Jeżeli nici są
komplementarne
to cząsteczka
mieszańcowa
jest stabilna.

Sonda znakowana
fluorescencyjnie
umożliwia
lokalizację
komplementarnych
sekwencji na
chromosomach.

Sonda rDNA
wykorzystywana do
identyfikacji gatunków
glonów.

W wyniku hybrydyzacji mogą powstać hybrydy DNA-DNA, RNA-RNA
oraz RNA-DNA.

W cytogenetyce hybrydyzacja umożliwia wykrywanie sekwencji DNA na
chromosomach – hybrydyzacja in situ.

Typy hybrydyzacji w zależności
od cząsteczki docelowej (target)
■Hybrydyzacja Southern: sondy

DNA są wykorzystywane do
wykrycia docelowych
fragmentów DNA. Sondy
powinny mieć między 10-10 000
nukleotydów. Sondy krótkie
hybrydyzują niespecyficznie.

■Hybrydyzacja Northern: sondy
DNA lub RNA są
wykorzystywane do wykrycia
fragmentów docelowych RNA.

■Hybrydyzacja Western
(immunoblotting):  przeciwciała
(sondy) są wykorzystywane do
wykrycia białek.

2. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

Biacchesi et al. 2004

Hybrydyzacja Southern
wykorzystana do
analizy genotypów. A:
homozygota z jednym
szybkim prążkiem w
części górnej. B:
heterozygota  z dwoma
prążkami. C:
homozygota z jednym
wolnym prążkiem.

A BAB

Hybrydyzacja Northern wykorzystana do
identyfikacji komórek ludzkich
zakażonych wirusem RNA, HMPV.
Prążek o długości 13335 odpowiada
wielkości genomu HMPV. Prążek 2978
odpowiada ORF dla białka GFP (białko
fluoryzujące na zielono, gen
reporterowy). Prążki 2978, 1770 i 853
odpowiadają odpowiednio genom N, P i
M wirusa, genom N i P oraz genowi M .
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Blotting: hybrydyzacja prowadzona z wykorzystaniem stałego
nośnika (np. membrany z nitrocelulozy).

Cząsteczka docelowa (target molecule) – cząsteczka DNA, RNA lub białka,
która jest identyfikowana za pomocą sondy.

Podstawy hybrydyzacji
■Cząsteczki DNA w warunkach

fizjologicznych są stabilne.
■Podniesienie temperatury

powoduje denaturację DNA do
pojedynczych nici.

■Nici mogą się ponownie
łączyć, ale mogą też łączyć
się z innymi
komplementarnymi
cząsteczkami DNA.

■Manipulując temperaturą
można „zmuszać” cząsteczki
DNA do łączenia się lub
rozdzielania.

2. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

Aby wykorzystać właściwości DNA w
procesie hybrydyzacji, badany kwas
nukleinowy musi być umieszczony na
podłożu stałym.

Transfer
docelowego DNA
na membranę
nitrocelulozową.
denaturacja DNA.

Sonda DNA (probe) to znakowany jednoniciowy DNA, który może być
wykorzystany do identyfikacji komplementarnych cząsteczek.

Sondy znakowane są radioaktywnie lub fluorescencyjnie.  identyfikacja
komplementarnych cząsteczek jest możliwa dzięki tworzeniu

mieszańcowych cząsteczek w wyniku hybrydyzacji.

2. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

Dodanie DNA o znanej
sekwencji (sondy)
znakowanego radioaktywnie
lub fluorescencyjnie.

Znakowana sonda hybrydyzuje
z komplementarnym DNA
połączonym z membraną.

Wizualizacja: zaczernienie
kliszy fotograficznej w
miejscu, gdzie sonda
połączyła się z DNA na
membranie.

Odczyt kliszy
fotograficznej.

Przykładowy obraz
hybrydyzacji sondą
znakowaną radioaktywnie.
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Nick translation: metoda znakowania sond polegająca na zastąpieniu
nukleotydów w DNA ich znakowanymi odpowiednikami.

Nick translation umożliwia znakowanie około 50% nukleotydów w DNA.
Powstające czasami dwuniciowe luki nie wpływają na proces.

Nick translation
■Dwuniciowy DNA (dsDNA) jest

trawiony za pomocą DNazy I. Jest
to niespecyficzna endonukleaza,
która tworzy jednoniciowe luki w
DNA.

■Polimeraza DNA I z E. coli
powiększa luki dzięki aktywności
egzonukleazy w kierunku 5’-3’.

■Fragment Klenowa jednocześnie
syntetyzuje łańcuch DNA
wstawiając znakowane nukleotydy.

■Fragmenty łączone są przez ligazę.
■DNA poddawany jest denaturacji

termicznej.

2. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

dsDNA5’ 3’
3’ 5’

DNaza I, aktywność
egzonukleazy 5’-3’

5’ 3’
3’ 5’ 5’3’

3’5’
Nick (nacięcie)

3’ 5’

Polimeraza DNA I powiększa
luki od końca 5’

5’ 3’
3’ 5’ 5’3’

3’5’
3’ 5’

Fragment Klenowa
syntetyzuje DNA i wstawia
znakowane nukleotydy.

5’ 3’
3’ 5’ 5’3’

3’5’
3’ 5’

G C

T
A

W analizie ekspresji in situ często wykorzystuje się sondy RNA
otrzymane w wyniku transkrypcji in vitro.

Znakowanie sond RNA z wykorzystaniem techniki PCR znajduje
zastosowanie w neurologii jako metoda szybka i stosunkowo tania.

Sondy RNA
■Znakowane są radioaktywnie lub

fluorescencyjnie, np.
digoksygeniną (DIG).

■Startery specyficzne dla
analizowanych sekwencji
wykorzystane są w PCR dla cDNA
otrzymanego z całkowitego RNA
wyizolowanego z danej tkanki.

■Produkty PCR wykorzystane są w
transkrypcji in vitro
specyficznych sekwencji.

■Znakowanie DIG przeprowadza się
w trakcie transkrypcji, produkty
transkrypcji wykorzystuje się w
hybrydyzacji in situ.

2. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

Hua et al. 2018

Analiza ekspresji genu
somatostatyny w komórkach
mózgu myszy przy pomocy sond
RNA otrzymanych w wyniku
transkrypcji produktu PCR.
SST: gen somatostatyny, NPSR1:
gen cholecystokininy; CCKBR:
receptor B. CeL: ciało
migdałowate, część podstawno-
boczna. BLA: Ciało migdałowate,
część korowo-przyśrodkowa.
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1. Sekwencjonowanie DNA
Metoda Maxama-Gilberta
Metoda Sangera
Metody NGS

2. Hybrydyzacja kwasów
nukleinowych

3. Wektory

4. Biblioteki
Genomowe
cDNA

5. Identyfikacja genów

6. Sekwencjonowanie genomów

Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych

Wektor: dwuniciowa cząsteczka DNA, zawierająca fragment obcego
DNA i zdolna do autonomicznej replikacji w komórce gospodarza.

Wektory do klonowania umożliwiają wprowadzenie obcego DNA do
komórek. Wektory ekspresyjne umożliwiają transkrypcję i translację.

Cechy wektora
■Miejsce inicjacji replikacji, Ori.
■Polilinker (MCS – ang. Multiple

Cloning Site).
■Marker selekcyjny: pozwala na

szybką identyfikację gospodarza
zawierającego wektor.
Najczęściej wykorzystuje się
geny oporności na antybiotyki.

■Gen reporterowy w wektorach
ekspresyjnych.

■Elementy niezbędne do
ekspresji, promotor i miejsce
wiązania rybosomów (RBS) w
wektorach ekspresyjnych.

3. Wektory: cechy

Model wektora

Polilinker: miejsce cięcia enzymami
restrykcyjnymi, umożliwia wstawienie
fragmentu obcego DNA.
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Rekombinowane DNA: fragment DNA otrzymany w laboratorium przez
połączenia fragmentów DNA z dwóch lub większej liczby źródeł.

Otrzymywanie rekombinowanego DNA jest możliwe ponieważ DNA ma taką
samą strukturę u wszystkich organizmów. Różni się tylko sekwencją.

Klonowanie molekularne
■Jest to metoda otrzymywania

rekombinowanego DNA.
■Etapy klonowania:
izolacja DNA dawcy, np.
człowieka i amplifikacja (PCR)
analizowanej sekwencji;
cięcie  sekwencji dawcy
enzymami restrykcyjnymi,
np. EcoRI;
cięcie wektora, np. plazmidu
tym samym enzymem
restrykcyjnym, np. EcoRI;
ligacja i wstawienie do
komórek biorcy, np. E. coli.

3. Wektory: tworzenie

Etapy klonowania molekularnego. Ludzki gen, 6-PGD jest
wstawiany do wektora plazmidowego. Gen oraz plazmid
przecinane są enzymami restrykcyjnymi w celu utworzenia
lepkich końców. Część lepkich końców plazmidu tworzy chimery
z genem ludzkim. Ligaza łączy końce, co prowadzi do wstawienia
genu ludzkiego do plazmidu. Chimeryczny plazmid wprowadzany
jest do E. coli, jest utrzymywany i namnażany.

Większość wektorów do klonowania utrzymywana jest w E. coli.
Wykorzystywane są także inne organizmy (np. drożdże).

Rodzaj zastosowanego wektora zależy od wielkości fragmentu DNA, który
ma być wstawiony do wektora.

Rodzaje wektorów do klonowania
■Plazmid (np. pBR322): można

wstawić do 10 kbp.
■Bakteriofagi: np. fag  - do 25 kbp.,

bakteriofag P1 (PAC) – 70-100 kbp.
■Fagemid: do 10 kbp, powstaje z

połączenia plazmidu i faga.
■Sztuczne chromosomy: przenoszą

duże fragmenty DNA.
BAC: sztuczne chromosomy
bakteryjne, do 120-300 kbp.
YAC: sztuczne chromosomy
drożdżowe, do 250-2000  kbp.
HAC: sztuczne chromosomy
ludzkie; 6-10Mbp.

3. Wektory: rodzaje

Schemat  wektora pBR322
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BAC: sztuczny chromosom bakteryjny: zrekombinowany DNA na
bazie plazmidu F może zawierać insert obcego DNA do 150 kb.

Plazmid F pochodzi od E. coli, umożliwia wymianę materiału genetycznego
pomiędzy bakteriami w procesie koniugacji. Geny zawarte w plazmidach F

kontrolują równomierny rozdział plazmidów do komórek potomnych.

Wykorzystanie BAC
■W projektach sekwencjonowania

genomów, np. w Projekcie
Sekwencjonowania Genomu
Ludzkiego.

■W modelowaniu chorób
genetycznych np. choroby
Alzheimera.

■W klonowaniu wirusów DNA o
dużym genomie i wirusów RNA (+),
np. koronawirusów. cDNA
otrzymane z RNA(+) jest
niestabilne, wprowadzenie do BAC
jest jedyną możliwością badania
genomu i patogenezy wirusów
RNA (+).

3. Wektory: BAC

1. Sekwencjonowanie DNA
Metoda Maxama-Gilberta
Metoda Sangera
Metody NGS

2. Hybrydyzacja kwasów
nukleinowych

3. Wektory

4. Biblioteki
Genomowe
cDNA

5. Identyfikacja genów

6. Sekwencjonowanie genomów

Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
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Biblioteka: kolekcja fragmentów DNA, która jest przechowywana w
populacji mikroorganizmów.

Wybór typu wektora do tworzenia biblioteki zależy od jej wielkości oraz
wielkości fragmentu DNA, który może być wstawiony do danego wektora.

Biblioteki: charakterystyka
■Klon DNA: grupa osobników

identyczna genetycznie.
■Różne klony powstają przez

włączenie do wektora innego
fragmentu DNA.

■Wektory są wprowadzane do
komórek bakteryjnych lub
drożdżowych, gdzie są namnażane.

■Każda komórka zawiera jeden
konstrukt – wektor + insert.

■W zależności od typu fragmentów
DNA wyróżnia się:
biblioteki genomowe;
biblioteki cDNA.

4. Biblioteki; definicja

Biblioteki
przechowywane w
ultrazamrażarce (-
70oC).

Klony z różnymi
fragmentami DNA

Zestaw klonów
zawierający
fragmenty DNA
odpowiadające np.
genomowi,
chromosomowi,
transkryptomowi itd.

Przeszukiwanie biblioteki polega na identyfikacji klonu biblioteki,
który zawiera daną sekwencję.

Hybrydyzacja kolonii i płytek wykorzystywana jest najczęściej do
identyfikacji sekwencji, których funkcja i produkt nie są znane.

Metody przeszukiwania bibliotek
■Hybrydyzacja kolonii (colony lift):

selekcja klonów bakteryjnych
zawierających określony fragment
DNA. Wykorzystana do
przeszukiwania bibliotek w E. coli
(plazmidowe, BAC).

■Hybrydyzacja płytek (plaque lift):
selekcja fagów z daną sekwencja
DNA. Wykorzystywana do
przeszukiwania bibliotek w fagach.
Płytka (łysinka): jasna strefa na
płytce agarowej wywołana
obecnością bakteriofaga
powodującego lizę komórek
bakteryjnych.

4. Biblioteki: przeszukiwanie

Hybrydyzacja kolonii.
A. Płytka agarowa z
koloniami
zawierającymi różne
inserty. B. Płytka
agarowa z koloniami
zawierającymi
poszukiwany
fragment DNA.

A B

A
Hybrydyzacja płytek. A.
Schemat doświadczenia. Na
pożywce hodowane są
bakterie E. coli, które
zakażane są bakteriofagiem.
B. Widoczne kolonie bakterii
(granatowe) oraz „łysinki”
(puste miejsca)
spowodowane lizą komórek
na skutek działania faga.

B Łysinka

Kolonia bakteryjna
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Kolonie bakterii lub fagów przenoszone są na filtry nitrocelulozowe
lub nylonowe, a następnie identyfikowane za pomocą hybrydyzacji.

Hybrydyzacja homologiczna oznacza, że sondy pochodzą z tego samego
gatunku co biblioteka, heterologiczna - sondy pochodzą od innego gatunku.

Etapy hybrydyzacji kolonii i płytek
■Kolonie bakterii lub bakterii i

fagów namnażane są na płytkach
agarowych.

■Membrana jest umieszczana na
płytce na kilka sekund. Jest to
wystarczający czas, aby kolonie
przyczepiły się do membrany.

■Membrana jest hybrydyzowana z
znakowaną radioaktywnie sondą.

■Sygnał radioaktywny
porównywany jest z położeniem
koloni na płytce.

■Kolonie rosnące w pobliżu
sygnału są pasażowane na nową
płytkę.

4. Biblioteki: przeszukiwanie

Kolonie bakterii lub
bakterii i fagów na płytce
agarowej.

Membrana, na którą
przenoszone są kolonie.

Denaturacja DNA,
prehybrydyzacja w celu
blokady niespecyficznego
wiązania, hybrydyzacja ze
znakowaną sondą.

Identyfikacja kolonii
zawierającej sekwencje
komplementarne do sondy.

Biblioteka genomowa: kolekcja klonów, która zawiera co najmniej
jedną kopię każdej sekwencji DNA w genomie.

Biblioteki genomowe są niezbędne do sekwencjonowania genomów, izolacji
genów i analiz funkcjonalnych.

Cechy „dobrej” biblioteki genomowej
■Genom reprezentowany jest przez

zestaw nakładających się
fragmentów, które pozwalają na
izolację każdej sekwencji genomu.

■Fragmenty do klonowania powinny
być otrzymane w procedurze
niezależnej od sekwencji (np. PCR)
aby uniknąć odchylenia w kierunku
niektórych sekwencji i
wprowadzenia mutacji.

■Klonowane fragmenty powinny być
stabilne, tzn. nie powinna
zachodzić rekombinacja oraz
zróżnicowana replikacja insertów
w trakcie propagacji biblioteki.

4. Biblioteki: genomowa

Genom

Cięcie enzymami
restrykcyjnymi (RE)

RE1 RE1 RE1

RE2 RE2

Zestaw nakładających się fragmentów

Klonowanie do wektora
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Liczba klonów niezbędnych do utworzenia biblioteki genomowej
zależy od wielkości genomu oraz typu wektora.

Biblioteki dla dużych genomów często tworzone są w fagu λ ze względu na
łatwość propagacji biblioteki oraz jej przeszukiwania.

Szanowanie liczby klonów
■ Im większy genom tym więcej

klonów jest niezbędnych do
utworzenia biblioteki.

■Liczbę klonów można obliczyć
N = ln(1 – P)/ln(1 – a/b), gdzie
N: liczba klonów,
P: prawdopodobieństwo
wystąpienia danej sekwencji
(0,95 lub 0,99),
a: średnia wielkość insertu;
b: wielkość genomu.

■Obliczona liczba klonów jest
minimalną wielkością biblioteki
genomowej.

4. Biblioteki: genomowa

Gatunek
Wielkość
genomu

[kbp]

Liczba klonów
dla insertów
25 kbp (fag λ)

Escherichia coli 4,2 x 103 5,0 x 102

Saccharomyces
cerevisiae 1,2 x 104 1,5 x 103

Caenorhabditis
elegans 1,0 x 105 1,2 x 104

Drosophila
melanogaster 1,4 x 105 1,7 x 104

Homo sapiens 3,2 x 106 3,8 x 105

Triticum
aestivum 1,7 x 107 2,0 x 106

Biblioteki genomu ludzkiego w klonach BAC i PAC umożliwiły
stworzenie mapy fizycznej dla wszystkich chromosomów człowieka.

Konstrukcja klonów BAC lub PAC, które mogą być namnażane także w
komórkach ssaków umożliwia badanie funkcji genów.

Wektor pJCPAC-Mam2 dla biblioteki
genomu ludzkiego

■pJCPAC-Mam2: wektor na bazie
bakteriofaga P1 (PAC).

■2 miejsca OriC z faga P1.
■ jedna kopia replikonu P1 dla

niskiej ekspresji.
■2 kopie replikonu dla cyklu

litycznego pod kontrolą represora
lac.

■OriC z wirusa EBV umożliwia
namnażanie w komórkach ssaków.

■Element loxP5171 flankuje insert
oraz może być wykorzystany jako
wzmacniacz lub represor.

4. Biblioteki: genomowa

Fuesler et al. 2012

Biblioteka obejmuje 115 tys. klonów ze 
średnią wielkością insertu 57 kbp.

Klony z genem p53 sprzężonym
z genem GFP (koduje białko
fluoryzujące na zielono) w
wektorze pJCPAC-Mam2
wprowadzono do komórek
kostniakomięsaka (Saos) w
kulturze w celu wywołania
apoptozy. A. Transfekowane
komórki Saos fluoryzują na
zielono. B. Lokalizacja p53-GFP
w jądrze. C. Pączkująca błona
wskazuje na apoptozę.

A B P53-GFP w jądrze –
ciemne zabarwienie

C

Pączkująca błona w
transfekowanych komórkach.
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Biblioteka cDNA: zawiera fragmenty DNA będące kopią RNA
organizmu.

Biblioteka cDNA odzwierciedla transkryptom w momencie tworzenia
biblioteki. Dla danego organizmu może być wiele bibliotek cDNA.

Konstrukcja biblioteki cDNA
■RNA jest przekształcane na

cDNA za pomocą odwrotnej
transkryptazy.
Do przekształcenia RNA z
łańcuchem poly A
wykorzystuje się startery
komplementarne do polyA
(oligo dT).
Jeżeli RNA nie ma polyA,
startery są heksamerami o
losowej  sekwencji.

■Otrzymane fragmenty cDNA mają
maksymalnie kilka kbp, dlatego
do klonowania używa się
plazmidy lub faga λ.

4. Biblioteki: cDNA

Fragmenty DNA w bibliotece cDNA nie zawierają
intronów ponieważ powstają na bazie dojrzałego
RNA  (najczęściej mRNA).

Izolacja
całkowitego

RNA
Odwrotna

transkrypcja

cDNARNA

Wstawienie fragmentów
cDNA do wektora

Plazmidy
Wstawienie plazmidu

do bakterii (transformacja)

Biblioteki cDNA umożliwiają lokalizację intronów, sygnałów polyA
oraz identyfikację wariantów i modyfikacji potranskrypcyjnych.

Ludzkie biblioteki cDNA umożliwiają identyfikację genów ulegających
ekspresji w stanach patologicznych i podczas infekcji wirusowych.

Identyfikacja antygenów związanych
z chorobą niedokrwienną serca

■Przeszukiwanie biblioteki cDNA z
śródbłonka mikronaczyń za pomocą
plazmy pacjentów z udarem
niedokrwiennym  umożliwiło
zidentyfikowanie genu RPA2, który
koduje białko uczestniczące w
replikacji.

■Poziom białka RPA2 był
podwyższony u osób z udarem.

■Poziom białka RPA2 jest silnie
skorelowany z nadciśnieniem.

■Brak korelacji między poziomem
białka RPA2 a wiekiem.

4. Biblioteki: cDNA

Machida et al. 2015

Poziom białka RPA2 w
zależności od
wystąpienia udaru
niedokrwienego (A),
nadciśnienia (B) oraz
wieku  (C).

C. Wiek

A. Udar niedokrwienny

Nie Tak

B. Nadciśnienie

TakNie
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1. Sekwencjonowanie DNA
Metoda Maxama-Gilberta
Metoda Sangera
Metody NGS

2. Hybrydyzacja kwasów
nukleinowych

3. Wektory

4. Biblioteki
Genomowe
cDNA

5. Identyfikacja genów

6. Sekwencjonowanie genomów

Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych

Identyfikacja pojedynczych genów: to ustalenie sekwencji genu, jego
lokalizacji w genomie oraz jego funkcji.

Identyfikacja pojedynczych genów umożliwia poznanie uwarunkowania
genetycznego cech/chorób  dla których znane są fenotypy i/lub białka.

Metody identyfikacji genów
■Na podstawie funkcji (ang. gene

targeting): znane jest białko, na
podstawie, którego można ustalić
mRNA, dostępne są mutanty
insercyjne lub klony cDNA.

■Klonowanie pozycyjne z pozycji na
mapie (ang. positional cloning):
wykorzystanie analizy sprzężeń i
markerów położonych w pobliżu
genu. Produkt genu nie musi być
znany.

■Gen „kandydat” (ang. candidate
gene)”: wykorzystanie określonej
puli znanych genów lub genów u
spokrewnionych gatunków.

5. Identyfikacja genów: metody

„Gene targeting”: mutant insercyjny posiada
transpozon wbudowany w gen. Sekwencję
transpozonu wykorzystuje się jako sondę w
celu izolacji genu z biblioteki genomowej.
Wykorzystuje się u organizmów modelowych
lub w kulturach komórek.

Transformacja

DNA Mutant insercyjny:
mutacja jest efektem
insercji T-DNA,
transpozonu.
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Klonowanie pozycyjne: identyfikacja genu na podstawie pozycji na
mapie genetycznej.

Warunkiem klonowania z pozycji na mapie jest znajomość fenotypu
warunkowanego przez gen oraz posiadanie wysyconej mapy genetycznej.

Etapy klonowania pozycyjnego
■1. Lokalizacja genu

warunkującego cechę na mapie
genetycznej.

■2. Zawężenie regionu, w którym
zlokalizowany jest gen (region
kandydujący), znalezienie
markerów sprzężonych z genem.

■3. Sekwencjonowanie markerów
sprzężonych z genem.

■4. Wykorzystanie markerów jako
sond do przeszukania biblioteki
genomowej.

■5. Sekwencjonowanie fragmentu
biblioteki (klonu) zawierającego
badany gen.

5. Identyfikacja genów: klonowanie pozycyjne

Lokalizacja
genu na mapie
genetycznej.cM4 2 5

Gen

3

M1 M2 M3 M4

cM

GenM5 M6M3 M4

Zawężenie regionu,
markery m5 i M6 są
sprzężone z
genem.

M5: ATGCCGTT
Sekwencjonowanie
markerów.

Przeszukiwanie
biblioteki genomowej.

Identyfikacja i sekwencjonowanie
klonu zawierającego gen.

Klonowanie pozycyjne wykorzystano do identyfikacji genu PTC
warunkującego czucie smaku gorzkiego u człowieka.

Gen PTC zawiera jeden egzon o długości 1002 bp, który koduje 7
transmembranowych domen oraz receptor sprzężony z białkiem G.

Czucie smaku gorzkiego
■ Identyfikowane za pomocą

fenylotiokarbamidu (PTC),
którego smak odczuwany jest
jako gorzki lub bezsmakowy.

■Czucie gorzkiego smaku PTC
jest cechą dominującą jednakże
ekspresja cechy jest
zróżnicowana i w niektórych
populacjach występuje niepełna
dominacja.

■Zróżnicowanie pod względem
czucia gorzkiego smaku PTC
występuje także u szympansów
i orangutanów, co wskazuje, że
jest to cecha hominidów.

5. Identyfikacja genów: klonowanie pozycyjne

Kim  et al. 2003
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Gen PTC zlokalizowano na chromosomie 7q w regionie 4 Mbp,
który zawiera 150 genów, w tym geny związane z antygenami
krwi KEL oraz geny dla receptorów smaku. Region ten
następnie zawężono do 2,6 Mbp na podstawie analizy rodzin.
W kolejnym etapie przeprowadzono analizę za pomocą funkcji
LOD, która pozwoliła skorelować czucie gorzkiego smaku z
jednym fragmentem regionu (zaznaczony na żółto) do 150 kbp.
Region ten zawiera markery D7S1518, D7S1824, D7S2613,
które wykorzystano do przeszukiwania biblioteki genomowej.



Biologia molekularna. Materiały dla
studentów kierunku lekarskiego.

13/03/2023

Kornelia Polok i Roman Zielinski 23

U człowieka metodę genu „kandydata” wykorzystano do analizy
uwarunkowań genetycznych choroby Alzheimer’a.

W Japonii za chorobę Alzheimera odpowiada delecja aminokwasu 693
w białku APP. Jest to mutacja recesywna. Przyspiesza tworzenie
agregatów, ale struktura amyloidu nie powstaje.

Choroba Alzheimer’a
■Choroba neurodegeneracyjna,

objawy <60 roku życia.
■Obecność niewielkich agregatów
-amyloidów w mózgu o składzie:
białko błonowe APP, które
występuje w synapsach i
kontroluje ich rozwój;
apolipoproteina E (ApoE)
kodowana przez gen APOE na
chr. 19.

■APOE ma 3 allele, E2, E3 i E4.
Allel E4 wykazuje nadekspresję u
chorych na Alzheimera a więc jest
czynnikiem ryzyka.

5. Identyfikacja genów: gen „kandydat”

Porównanie
mózgu osób
zdrowych i
chorych na
Alzheimer’a.

1. Sekwencjonowanie DNA
Metoda Maxama-Gilberta
Metoda Sangera
Metody NGS

2. Hybrydyzacja kwasów
nukleinowych

3. Wektory

4. Biblioteki
Genomowe
cDNA

5. Identyfikacja genów

6. Sekwencjonowanie genomów

Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
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Sekwencjonowanie genomu: ustalenie sekwencji DNA całego lub
prawie całego genomu danego organizmu w jednym eksperymencie.

Sekwencjonowanie genomu obejmuje ustalenie sekwencji DNA wszystkich
chromosomów oraz sekwencji DNA genomów organellowych.

Etapy sekwencjonowania genomów
(WGS: whole genome sequencing)

■1. Fragmentacja DNA genomowego,
utworzenie biblioteki.

■2. Sekwencjonowanie fragmentów
DNA. Długość zależy od metody
sekwencjonowania.

■3. Konstrukcja kontigów – zestawu
nakładających się fragmentów DNA
i naniesienie na mapę za pomocą
markerów.

■4. Ułożenie kontigów w większe
fragmenty (superkontigi).

■5. Rekonstrukcja chromosomu. Dla
dużych genomów do wypełnienia
luk niezbędne są mapy genetyczne.

6. Sekwencjonowanie genomów

Genom

Sekwencje

Kontigi

Superkontigi
(zawierają
wiele
kontigów)

Rekonstrukcja chromosomu

Sekwencjonowanie całych genomów (WGS) umożliwia identyfikację
szczepów bakteryjnych na potrzeby epidemiologiczne.

Metody WGS są wysoce powtarzalne, umożliwiają uzyskanie wysokiej
jakości drzew filogenetycznych na potrzeby śledzenia transmisji.

Wykorzystanie WGS w
epidemiologii

■Ocena czy szczepy pobrane z
różnych miejsc są klonami
pochodzącymi z tego samego
źródła, czy są różne genetycznie.

■Ocena czy szczepy różne
genetycznie są blisko
spokrewnione  i różnice mogą
wynikać z mutacji.

■WGS wykrywa efektywnie
horyzontalny transfer genów.

■Metody WGS są dokładne i mogą
wykrywać pojedyncze SNP, które
mogą być efektem mutacji w
pierwotnym szczepie.

6. Sekwencjonowanie genomów

Salipante et al. 2015

Polimorfizm szczepów bakterii
uwidoczniony za pomocą WGS.
T – techniczne powtórzenia, I –
szczepy nierozróżnialne innymi
metodami, C – szczepy blisko
spokrewnione, P – szczepy
spokrewnione, ale odległe
genetycznie, D – szczepy różne
genetycznie.

Enterococcusfaecium
Oporny na wankomycynę

Staphylococcus aureus
Oporny na metacyklinę

Acinetobacter baumannii

WGS umożliwia zróżnicowanie dotychczas nierozróżnialnych
szczepów, jednakże wymaga dokładności, gdyż różnice mogą
wynikać z błędów na różnych etapach procedury.
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Sekwencjonowanie genomu umożliwiło identyfikację wariantów
genów odpowiedzialnych za zmienny zespół niedoboru odporności.

Zmienny zespół niedoboru odporności jest efektem współdziałania
wariantów w wielu genach. Podłoże choroby jest zróżnicowane.

Zmienny zespół niedoboru
odporności (CVID)

■Występuje z częstością 1 na
25 tys. osób.

■Objawy: częste infekcje, niski
poziom IgA i/lub IgM, słaba
produkcja specyficznych
przeciwciał.

■Choroba jest heterogenna,
objawy mogą być od
łagodnych do poważnych.

■Choroba uwarunkowana
poligenicznie, co utrudnia
identyfikację wariantów
wywołujących chorobę.

6. Sekwencjonowanie genomów

van Schouwenburg et al. 2015

Rozkład wariantów
różnych genów u osób
z CVID. Większość
chorych miała
indywidualny zestaw
wariantów. Cztery
wspólne warianty
wystąpiły zaledwie w 2
przypadkach, trzy
wspólne warianty
obserwowano w 9
przypadkach.

1 wspólny gen

2 wspólne geny

3 wspólne geny

4 wspólne geny

koniec C

koniec N

Struktura białka sygnałowego
SH3BP2.  Arginina w pozycji
534 jest eksponowana na
powierzchni i jest
rozpoznawana przez receptory
limfocytów B. Mutacja
Arg534Trp zwiększa
hydrofobowość i zmienia
zdolność do wiązania z
receptorem.

Metody WGS w praktyce klinicznej wykorzystywane są do
przewidywania wystąpienia chorób genetycznych.

Powszechne sekwencjonowanie genomów w populacji w celach
prognostycznych stwarza zagrożenia związane z prywatnością.

WGS w praktyce klinicznej
■Diagnostyka chorób

genetycznych uwarunkowanych
jednogenowo – wykrywa się
warianty skorelowane z chorobą.

■Diagnostyka aneuploidii.
■Sekwencjonowanie genomu w

celu oszacowania występowania
wariantów warunkujących
chorobę u osób pochodzących z
rodzin obciążonych genetycznie.

■Powszechne sekwencjonowanie
genomów w populacji w celu
przewidywania wystąpienia
chorób i wczesnego ich leczenia.

6. Sekwencjonowanie genomów

Krier et al. 2016

Klinika

Klinika i system ochrony zdrowia

Osoba Lab.
Wstępna rekrutacja
• Historia medyczna i

rodzinna
• Badanie fizykalne
• Analiza genetyczna
• Wymogi ubezpieczenia

Analiza końcowa
• Decyzja medyczna
• Powtórne testowanie
• Analiza segregacji

Informacja dla
laboratorium
• Nowe dane fenotypowe
• Wyniki analizy segregacji

WGS

Informatyka
• Analiza

zbieżności
• Identyfikacja

wariantów

Klasyfikacja wariantów
• Korelacja wariantu z

fenotypem

Wskazania
• Diagnostyczna
• Historia rodzinna
• Analiza predyspozycji

genetycznych

Wykorzystanie
• Leczenie
• Przewidywanie wystąpienia

choroby

WGS
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1. Sekwencjonowanie DNA: metoda Maxama-Gilberta
 Jak definiujemy sekwencjonowanie DNA?
 Po co sekwencjonujemy DNA?
 Jakie wyróżniamy metody sekwencjonowania DNA?
 Dlaczego metoda Maxama-Gilberta początkowo była bardziej

popularna od metody Sangera?
 Jakie reakcje chemiczne wykorzystywane są w metodzie Maxama-

Gilberta?
 Jak wykrywane są produkty reakcji w metodzie Maxama-Gilberta?
 Proszę narysować na schemacie jak przebiega sekwencjonowanie

DNA metodą Maxama-Gilberta?
 Na czym polega rola piperydyny w metodzie Maxama-Gilberta?
 Proszę przedstawić obraz na żelu fragmentu

5’AAATCCCAAGACCGA3’ zsekwencjonowanego metodą Maxama-
Gilberta?

2. Sekwencjonowanie DNA: metoda Sandera
 Na czym polega sekwencjonowanie DNA metodą Sangera?
 Co jest pierwszym etapem sekwencjonowania metodą Sangera?
 Jak zmodyfikowane są nukleotydy w metodzie Sangera?
 Proszę podać skład mieszaniny reakcyjnej dla sekwencjonowania

metodą Sangera, w przypadku reakcji specyficznej dla nukleotydu
adeninowego?

Zagadnienia: 1-2

3. Sekwencjonowanie DNA: porównanie metod
 Co spowodowało upowszechnienie  się metody Sangera?
 Dlaczego metoda Sangera okazała się wygodniejsza w

sekwencjonowaniu automatycznym?
 Proszę porównać metodę Maxama-Gilberta z metodą Sangera.
 Którą metodę sekwencjonowania należałoby wybrać, gdy

dysponujemy dużą ilością DNA, ale nie znamy żadnej sekwencji DNA
badanego organizmu?

4. Sekwencjonowanie DNA: metody automatyczne
 Jaką metodę sekwencjonowania DNA wykorzystują automatyczne

sekwencery?
 Na czym polega modyfikacja sekwencjonowania w metodach NGS?
 Jak znakowane są nukleotydy w sekwenserach automatycznych?
 Co to jest chromatogram w automatycznym sekwencjonowaniu i jak

się go odczytuje?
 Proszę wymienić kilka narzędzi informatycznych niezbędnych do

analizy sekwencji otrzymanych w wyniku sekwencjonowania
genomu.

Zagadnienia 3-4
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5. Identyfikacja genów: metody, klonowanie pozycyjne
 Proszę wymienić metody identyfikacji genów.
 Na czym polega „gene targeting”?
 Na czym polega klonowanie z pozycji na mapie?
 Proszę wymienić etapy klonowania pozycyjnego?
 Jaki warunek musi być spełniony aby możliwe było klonowanie

pozycyjne?
 Jaka jest rola markerów w klonowaniu pozycyjnym?
 W jaki sposób w klonowaniu pozycyjnym  zawęża się region, w którym

znajduje się badany gen?
 W jakiej odległości od genu muszą znajdować się markery aby możliwe

było sekwencjonowanie genu z pozycji na mapie?
 Jak poznaje się sekwencję markerów sprzężonych z badanym genem?
 Jaki jest cel sekwencjonowania markerów sprzężonych z badanym

genem w klonowaniu pozycyjnym?
6. Identyfikacja genów: metoda genu „kandydata”

 Na czym polega metoda genu „kandydata”?
 Czym różni się metoda genu „kandydata” od klonowania pozycyjnego?
 Proszę podać przykład wykorzystania metody genu „kandydata” u

człowieka.
 W jaki sposób gen APOE jest związany z chorobą Alzheimera?

Zagadnienia 5-6

7. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych
 Proszę podać definicję sondy DNA?
 Na czym polega hybrydyzacja kwasów nukleinowych?
 Jakie zjawisko fizyczne wykorzystuje hybrydyzacja kwasów nukleinowych?
 Pewien eksperymentator chce zidentyfikować w DNA wyizolowanym od

pacjenta gen APOE. Jaką metodę może zastosować?
 Jakim czynnikiem fizycznym manipuluje się w hybrydyzacji kwasów

nukleinowych?
 Jak zmiana temperatury w procesie hybrydyzacji wpływa na cząsteczki

DNA?
 Jak przenosi się DNA na membranę?
 Proszę omówić procedurę hybrydyzacji DNA.
 W jakim celu stosuje się hybrydyzację DNA.

8. Wektory i biblioteki
 Proszę podać definicję wektora.
 Proszę wymienić typy wektorów.
 Co to jest zrekombinowane DNA?
 Co to są sztuczne chromosomy? Proszę podać rodzaje.
 Jak zbudowany i gdzie jest wykorzystywany jest BAC?
 Proszę podać definicję biblioteki DNA.
 Proszę podać typy bibliotek DNA?
 W jaki sposób identyfikuje się klony biblioteki, które zawierają dany gen?

Zagadnienia 7-8
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