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Ćwiczenie 02

Projekt poznania genomu ludzkiego.
Rodziny genowe.

Dziedziczenie mitochondrialne.

Kornelia Polok

1. Projekt poznania genomu ludzkiego

HGP (Human Genome Project) — projekt poznania genomu ludzkiego rozpoczął się w 1990 r. Jego celem
pierwotnym celem było utworzenie biblioteki liniowych fragmentów DNA specyficznych dla ludzkich
chromosomów, poprawa efektywności sekwencjonowania oraz zwiększenie mocy obliczeniowej
komputerów. Dalszym celem było poznanie pełnej sekwencji ludzkiego genomu aby zrozumieć funkcję

genów oraz przyczyny chorób genetycznych.

1.1. Metody stosowane w projekcie HGM

1.1.1. Mapowanie genomu ludzkiego. Pierwszym etapem było stworzenie mapy genetycznej o
wysokiej rozdzielczości. W tym celu wykorzystano hybrydy radiacyjne, które wykorzystuje się
powszechnie do mapowania genomów ssaków. Komórki ludzkie traktuje się wysokimi dawkami
promieniowania w celu fragmentacji chromosomów. Po napromieniowaniu przeprowadza się

fuzję komórek ludzkich z komórkami np. chomiczaka
pręgowanego (Cricetulus griseus) w obecności glikolu
polietylenowego (PEG). Hybrydy somatyczne identyfikuje się
poprzez hodowlę na odpowiedniej pożywce. Fragmenty
ludzkich chromosomów są integrowane z chromosomami
chomiczaka i przekazywane potomstwu. Następnie wykonuje
się analizę potomstwa pod względem obecności markerów
specyficznych dla człowieka. Mapę sporządza się na podstawie
założenia, że prawdopodobieństwo powstania przerwy między
dwoma markerami jest wprost proporcjonalne do odległości
między tymi markerami (Rys. 1.1.1). Otrzymana mapa genomu
ludzkiego stanowiła przewodnik do sekwencjonowania
genomu.

Rys.1.1.1a. Chomiczak pręgowany
(Cricetulus griseus).
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1.1.2. Biblioteka genomowa: kolekcja klonów zawierających cały
genom człowieka. Biblioteka genomowa jest warunkiem każdej
procedury sekwencjonowania genomu. Wynika to z faktu, że
długość zsekwencjonowanych fragmentów wynosi średni 300-
400 bp w metodzie Sangera. Metody NGS dają krótsze
fragmenty. Podczas tworzenia biblioteki fragmenty DNA
ludzkiego umieszcza się w tzw. wektorach, którymi mogą być
fagi, plazmidy, sztuczne chromosomy drożdżowe, U człowieka,
ze względu na wielkość genomu wykorzystuje się sztuczne
chromosomy drożdżowe, YAC, w których można upakować do
700 Mbp. Otrzymane YAC namnaża się, stąd często określa się
je jako klony biblioteki genomowej. Każdy klon można
zidentyfikować na podstawie specyficznych markerów w
genomie człowieka.

1.1.3. Hybrydyzacja: pozycję danego klonu na mapie genetycznej
określa się na podstawie hybrydyzacji klonu z sekwencjami
markerów genetycznych naniesionych na mapę.

1.1.4. Contigi: zestaw nakładających się klonów, które
hybrydyzują z określonym fragmentem genomu. Contigi
pozwalają na stworzenie fragmentu mapy fizycznej dużych
genomów. Po uporządkowaniu klonów w obrębie contigów,
uporządkowuje się contigi w obrębie chromosomu.

1.2. Analiza fragmentów restrykcyjnych

Analiza restrykcyjna stała się podstawą mapowania fizycznego
zwłaszcza u mikroorganizmów, inżynierii genetycznej oraz
diagnostyki chorób. Analizę restrykcyjną wykorzystano także do
identyfikacji klonów w projekcie HGP. Fragmenty restrykcyjne
powstają przez cięcie DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych, które rozpoznają specyficzne
sekwencje: tzw. sekwencje palindromowe. Polimorfizm polega na obecności lub braku sekwencji
palindromowej. Jej obecność powoduje powstanie fragmentów (Rys. 1.2), brak – fragmenty nie
powstają, nie obserwuje się prążków na żelu.

Sekwencja palindromowa wykazuje symetrię polegającą na identycznym układzie nukleotydów, gdy
czytamy w kierunku 5’3’ na jednej nici oraz w w tym samym kierunku 5’3’ na drugiej nici, np.,

5’TACGAC3’ oraz 3’CAGCAT5’.

Rys.1.1.1b. Mapa chromosomu 6
człowieka otrzymana na bazie
hybryd radiacyjnych. Po stronie
prawej przedstawiono mapę
genetyczną, po lewej mapę na
bazie hybryd radiacyjnych.

Rys.1.2. Fragmenty DNA wirusa SV40 otrzymane w wyniku trawienia endonukleaz R.
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1.2.1. Zwyrodnienie żółtkowate plamki: choroba genetyczna
polegająca na zmianach w obrębie plamki żółtej, które mogą
prowadzić do utraty wzroku (Rys. 1.2.1.a). Występuje z
częstością 0,01%. Przyczyną jest zniszczenie tkanek w
obrębie warstwy barwnikowej siatkówki. Allel warunkujący
chorobę zlokalizowany jest na chromosomie 11 i jest on
dominujący. W rodzinie, w której wystąpiła choroba
przeprowadzono analizę restrykcyjną. Polimorfizm w
miejscach restrykcyjnych oznaczono liczbami zapisanymi
jako indeks górny. Na podstawie przedstawionego rodowodu
proszę podać marker zlokalizowany najbliżej genu
warunkującego chorobę. (1 punkt)

Czas wykonania: 10 minut

1.2.2. Jednym z celów HGP była identyfikacja genów, w których mutacje powodują nowotwory
jelita grubego. Jednym z genów kandydatów był gen C. W pierwszym etapie należało
zlokalizować na mapie genetycznej markery oparte o polimorfizm fragmentów restrykcyjnych,
które były sprzężone z występowaniem nowotworów. W tabeli 1 podano procent rekombinacji
między badanymi markerami (M) oraz genem C.

A. Na podstawie tabeli 1 proszę wykreślić mapę genetyczną zawierającą analizowane
markery i gen C. Proszę ustalić kolejność markerów na mapie i odległości między nimi (3
punkty).

Rys.1.2.1a. Zwyrodnienie
żółtkowate plamki.
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B. Przyjmując wielkość genomu ludzkiego 3,2 mld par zasad oraz długość mapy genetycznej
człowieka 3300 cM, proszę oszacować liczbę par zasad objętą fragmentem mapy
wykreślonym w punkcie A. Na potrzeby zadania proszę przyjąć jednakową częstość
crossing-over dla całego genomu. (2 punkty).

C. Ile par zasad jest między genem C a najbliższym markerem? (1 punkt)

Tabela 1. Procent rekombinacji między wybranymi markerami opartymi o
polimorfizm fragmentów restrykcyjnych a genem C.

Loci % rekombinacji Loci % rekombinacji
C-M1 49 M1-M5 10

C-M2 15 M2-M3 30

C-M3 15 M2-M4 14

C-M4 1 M2-M5 45

C-M5 40 M3-M4 16

M1-M2 49 M3-M5 25

M1-M3 35 M4-M5 41

M1-M4 48

Czas wykonania: 15 minut

1.3. Składanie DNA: contigi

Składanie DNA to połączenie sekwencji otrzymanych w wyniku sekwencjonowania i pochodzących z

pojedynczej sekwencji wyjściowej. Celem jest odtworzenie oryginalnej sekwencji.

Konieczność składania DNA wynika z faktu, iż sekwensery mogą maksymalnie odczytać fragment
DNA o maksymalnej długości 1000 nukleotydów, przy czym przeciętny odczyt to około 300-500
nukleotydów. Geny, a tym bardziej genomy są znacznie dłuższe. Złożenie kilku fragmentów jest
proste i może być wykonane nawet ręcznie. Przy dużej liczbie fragmentów oraz w przypadku
sekwencjonowania genomów konieczne jest wykorzystanie programów komputerowych. Istnieją
dwie techniki składania sekwencji: de novo i na podstawie mapy genetycznej.

Składanie de novo: polega na odtworzeniu całej sekwencji z fragmentów bez
wykorzystania wzorca. Polega ono na porównaniu odczytów każdy z każdym. Składanie to
jest stosunkowo wolne i wymagające informatycznie.
Składanie na podstawie mapy: fragmenty są dopasowywane do sekwencji flankujących,
które uprzedni zostały zmapowane. Na ogół dopasowuje się sekwencje podobne, ale nie
zawsze identyczne. Zsekwencjonowane fragmenty składa się w obrębie klonu, następnie
klony składa się w obrębie contigi, contigi składa się w obrębie chromosomu.



Genetyka Ćwiczenie 02 12-14.10.2021.

Kornelia Polok, polokkorneli@gmail.com 5 z 17

1.3.1. Proszę wejść na stronę:

https://dnalc.cshl.edu/view/15891-dna-sequencing-game-interactive-2d-animation.html

Strona przedstawia w uproszczony sposób składanie sekwencji. Proszę złożyć sekwencję zgodnie
z poleceniem i odpowiedzieć na pytania.

A. Ile fragmentów nakłada się na obszar A, a ile na obszar B? (1 punkt)
B. Ile fragmentów nakłada się na obszar C? (1 punkt)
C. Ile fragmentów potrzeba, aby wypełnić fragment D? (1 punkt)

Czas wykonania: 10 minut

1.3.2. Identyfikacja markerów w obrębie klonów i składanie klonów w contigi

Tabela 2 przedstawia wyniki hybrydyzacji pięciu klonów w wektorach YAC z sześcioma markerami
STS dla genomu ludzkiego. Plus oznacza obecność markera, minus — brak markera.

A. Proszę ustalić kolejność markerów STS na chromosomie. (1 punkt)
B. Proszę narysować contigi zawierający wszystkie klony podane w tabeli. (1 punkt)

Tabela 2. Wyniki hybrydyzacji ludzkich markerów STS z klonami YAC biblioteki
genomowej człowieka.

Klony YAC Markery STS

STS1 STS2 STS3 STS4 STS5 STS6

A + - + + - -
B + - - - + -
C - - + + - +
D - + - - + -
E - - + - - +

Czas wykonania: 15 minut
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1.3.3. Mapa contigów

Poniżej przedstawiono mapę contigu z naniesionymi klonami biblioteki genomowej człowieka w
wektorach YAC (oznaczone od A do H).

A. W którym segmencie znajduje się marker hybrydyzujący z klonami C, D i E? (1 punkt).
B. Gen Hb hybrydyzuje tylko z klonami C i D. W którym segmencie chromosomu znajduje się gen

Hb? (1 punkt)
C. Gen OCA hybrydyzuje tylko z jednym klonem. W których fragmentach chromosomu gen ten

może być zlokalizowany?

Czas wykonania: 10 minut

1.4. Sekwencjonowanie genomu

Sekwencjonowanie DNA to metoda pozwalająca na ustalenia kolejności nukleotydów w DNA. Dla
ułatwienia kolejność tę zapisujemy za pomocą liter symbolizujących zasady azotowe. Dlatego
często mówi się o kolejności zasad, gdyż to one są czynnikiem różnicującym nukleotydy.
Technicznie sekwencjonowanie można przeprowadzić metodą chemicznej degradacji (Maxama-
Gilberta) lub z wykorzystaniem PCR i tzw. dideoksynukleotydów (ddNTP) – metoda Sangera.
Dideoksynukleotydy pozbawione są tlenu zarówno w pozycji 2’ jak i 3’ atomu węgla pentozy. Ze
względu na brak tlenu w pozycji 3’ (brak grupy OH) nie jest możliwe wytworzenie wiązania
fosfodiestrowego. Dlatego wstawienie takiego nukleotydu do łańcucha polinukleotydowego
kończy jego wydłużanie w reakcji PCR. Ta właściwość wykorzystana jest w sekwencjonowaniu
metodą Sangera.

Obecne sekwensery
pozwalają na
odczytanie
sekwencji o
długości 300-1000
paz zasad. Aby
odczytać dłuższe
sekwencje DNA
musi być specjalnie
przygotowany. W
przypadku
pojedynczych genów najprościej zaprojektować zestaw nakładających się starterów
wykorzystanych w reakcji PCR. Otrzymane fragmenty PCR można wówczas poddać
sekwencjonowaniu. Sekwencjonowanie genomów wymaga tworzenia bibliotek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Segmenty

chromosomu

A
B

C
D

E
F

G
H

Rys.1.4. Przykład projektowania nakładających się starterów.
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1.4.1. Podstawy sekwencjonowania metodą Sangera

Proszę wejść na stronę: http://www.bch.cuhk.edu.hk/vlab2/animation/dna/index.html (Virtual Lab
i Frontiers of Biology). Korzystając z symulacji na stronie, proszę omówić sekwencjonowanie
metodą Sangera.

A. Proszę podać skład mieszaniny reakcyjnej w przypadku metody Sangera. Czym różni się ten
skład od składu mieszaniny w standardowej reakcji PCR? (1 punkt).

B. Dlaczego w reakcji PCR podczas sekwencjonowania metodą Sangera wykorzystuje się cztery
mieszaniny reakcyjne? Czym różnią się te mieszaniny? (1 punkt).

C. Na podstawie przedstawionej symulacji proszę wyjaśnić sposób odczytu sekwencji badanego
fragmentu DNA. (1 punkt).

Czas wykonania: 10 minut

W sekwencjonowaniu wykorzystuje się tylko jeden starter dlatego tylko jedna nić jest
odczytywana. Startery mogą być specyficzne dla genu jeżeli znana jest jego sekwencja.
Sekwencjonowanie dla znanych genów przeprowadza się dla celów diagnostycznych. W
przypadku nieznanych genów lub w sekwencjonowaniu genomów wykorzystuje się startery
uniwersalne. Mogą być one komplementarne dla znanych sekwencji wektorów, w których
sporządzono bibliotekę genomową. Alternatywnie do fragmentów DNA przyłącza się adaptery i
projektuje startery komplementarne do tych adapterów.

W przypadku kopiowania jednej nici, wzrost ilości kopii jest liniowy. Jeżeli wyjściowo jest 6 kopii
danej nici DNA, to po pierwszym cyklu powstanie 6 kopii komplementarnych, po drugim będzie 12
itd. (Rys. 1.4.1.a) Sekwencja każdego genu powinna być potwierdzona w obu kierunkach, dlatego
sekwencjonowanie przeprowadza się zarówno za pomocą startera Forward jak i Reverse.
Fragmenty rozdziela się w procesie elektroforezy przy napięciu 1500-3000 V. Proces odczytu
może być zautomatyzowany (Rys 1.4.1.b).

Rys. 1.4.1a. Liniowy przyrost komplementarnych kopii genu podczas sekwencjonowania. Podczas
sekwencjonowania zawsze powstaje nić komplementarna. Przy braku drugiego startera nie może ona być
kopiowana, dlatego matrycą zawsze jest nić wyjściowa. W związku z tym ilość DNA do sekwencjonowania
musi być większa niż dla standardowego PCR.
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1.4.2. Metody NGS (Next Generation Sequencing)

Sekwencjonowanie metodą Sangera należy do najbardziej wiarygodnych metod ustalania
sekwencji fragmentu DNA. Metodę tę wykorzystano w HGP. Ograniczeniem metody Sangera jest
stosunkowo duży nakład pracy i czas sekwencjonowania, co znacząco podnosi koszty. Nie mniej
jednak przy sekwencjonowaniu genomów po raz pierwszy metoda ta jest preferowana.

Techniki NGS (Next Generation Sequencing) pozwalają na sekwencjonowanie całego genomu ze
względu na dużą liczbę prób i szybkość odczytu. Platformy NGS nie wykorzystują tradycyjnej
metody sekwencjonowania Sangera, ale metodę sekwencjonowania poprzez syntezę. Jednakże
poszczególne odczyty (reads) są dość krótkie. Dotyczy to zwłaszcza technik tanich. Technika
Roche 454 pozwalająca sekwencjonować fragmenty o długości porównywalnej z długością
uzyskiwaną w metodzie Sangera jest 17 razy droższa niż Ion torrent i około 2 tys. razy droższa niż
Illumina i ABI SOLiD.

Rys. 1.4.1b. Urządzenie do elektroforezy na żelach poliakryamidowych (po
lewej) oraz rozdział DNA na żelu poliakrylamidowym (w środku) oraz
sekwencer automatyczny (po prawej).
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Długość pojedynczego odczytu w NGS wynosi od 75-200 pz. Tak krótkie fragmenty trudno jest
złożyć. Ponadto problemem jest ich niska jakość. W efekcie aby sekwencjonować genom, liczba
odczytanych par zasad musi być kilkakrotnie większa niż wielkość genomu. Przyjmuje się, że
powinna ona być 8-10 razy dłuższa od genomu.

Etapy NGS:

Rys. 1.4.2a. Przykładowe nałożenie fragmentów odczytanych w NGS z referencyjnym
genomem.

Rys. 1.4.2b. Schemat sekwencjonowania NGS.
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Etap 1: Przygotowanie biblioteki genomowej lub cDNA:

fragmentacja DNA;
przyłączenie oligonukleotydow o znanej sekwencji – adapterów.

Etap 2: Amplifikacja biblioteki: fragmenty komplementarne do biblioteki są syntetyzowane,
fragment biblioteki jest przemywany nukleotydami w określonej kolejności, tak, że po
wstawieniu danego nukleotydu do łańcucha wiadomo jaki został wykorzystany – jest to
sekwencjonowanie przez syntezę.

Etap 3: odczyt sekwencji:

na podstawie zmiany pH spowodowanej wydzieleniem jonu wodorowego po
wstawieniu nukleotydu do sekwencji, w metodzie Ion torrent PGM;
na podstawie fluorescencji: każdy nukleotyd jest powiązany z innym barwnikiem
fluorescencyjnym, wstawienie nukleotydy prowadzi do powstania określonego sygnału
fluorescencyjnego, metoda fluorescencyjna.

Proszę opisać po jednym przykładzie wykorzystania NGS:
W badaniach podstawowych;
W diagnostyce medycznej.
Łączna objętość tekstu : maksymalnie 4 strony.
Samodzielne wykonanie: 5 punktów
Termin: 29.10.2021., 23:59

2. Rodziny genowe u człowieka

Genom człowieka zawiera liczne, szybko ewoluujące rodziny genowe, które podlegają
reorganizacjom strukturalnym, w tym duplikacjom segmentalnym w zakresie od jednego tysiąca
do kilku tysięcy par zasad. Około 400 bloków w genomie człowieka zawiera duplikacje, które
zaszły podczas ewolucji hominidów. Dlatego badając rodziny genowe należy uwzględniać:

obecność homologów u innych gatunków;
rozkład genów należących do rodziny na chromosomach;
stopień konserwacji sekwencji,
strukturę domen w obrębie rodziny.

Wielkość rodzin genowych u człowieka, podobnie jak u innych organizmów jest różna. Niektóre
rodziny składają się z 2-3 genów, inne obejmują kilkanaście, a nawet kilkaset genów. W
zależności od wielkości możemy wyróżnić rodziny wielogenowe oraz superrodziny.

Rodziny wielogenowe: grypa genów charakteryzujących się homologicznymi sekwencjami
oraz podobnymi, czasami pokrywającymi się funkcjami.
Superrodziny genowe: grupa genów mających wspólne pochodzenie, ale różniących się
funkcją. Jeżeli geny zawierają większą liczbę domen to mogą należeć do różnych
superrodzin. Cechą genów należących do super rodzin jest różny wzór ekspresji.
Superrodziny mogą obejmować kilka rodzin oraz pojedyncze geny.

Wiele rodzin genowych tworzy klastery. Najlepiej poznanym przykładem jest rodzina genów
globinowych. Rodziny takie najczęściej powstają przez niesymetryczny crossing-over. Może on
być promowany insercją transpozonu czego przykładem jest rodzina immunoglobulin, której
segmenty pochodzą od transpozonu transib.
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Grupa rodzin genowych rozproszonych: powstaje najczęściej poprzez retroduplikację czyli
odwrotną transkrypcję na bazie RNA i następnie integrację do genomu. Przykładem retrogenów u
człowieka są kinaza fosfoglicerylowa, która powstała przez odwrotną transkrypcję genu na
chromosomie X, syntetaza arginosukcenylowa, która obecnie tworzy pseudogen, -tubulina,
cytochrom c, dehydrogenaza 3-fosfogliceraldehydowa, białko rybosomowe L32.

Tabela 3. Przykłady dużych superrodzin u człowieka.

Domena Liczba białek

Palce cynkowe typu C2H2564 564

Immunoglubuliny 381

Motywy rozpoznające RNA 224

Rodzina KRAB-box 204

Domena PH 193

Domena homeobox 160

Domena WD40 136

Rodzina Ras 126

Rys. 2a. Struktura domeny KRAB-box.
Funkcja: represor transkrypcji. Jest
największą klasą czynników
transkrypcyjnych u człowieka. Rys. 2b. Struktura domeny PH (plekstryna), 120

aminokwasów. Domena związana z sygnalizacją
wewnątrzkomórkową oraz cytoszkieletem. Może
wiązać się z lipidami fosfatydyloinozytolowymi w
błonie komórkowej.

Rys. 2c. Domena WD40, około 40 aminokwasów.
Uczestniczy w transdukcji sygnału, regulacji cyklu
komórkowego, apoptozy.

Rys. 2d. Domena Ras,
uczestniczy w
regulacji mitozy. W
licznych
nowotworach
obserwuje się
epigenetyczne
wyciszanie genu.
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3. Dziedziczenie mitochondrialne

Mitochondria u różnych gatunków dziedziczą się na ogół od jednego rodzica. U człowieka
dziedziczą się one w linii matecznej, podobnie jak u większości ssaków. Dziedziczenie mateczne
powoduje, że cechy zlokalizowane w mitochondrium matki przekazywane są całemu potomstwu.
Ta właściwość umożliwia wykorzystanie mtDNA w analizach filogenetycznych.

Sporadyczne przypadki dziedziczenia ojcowskiego obserwowano u kóz, myszy oraz bydła
domowego. Również u człowieka zdarzają się przypadki dziedziczenia mitochondriów po obojgu
rodziców. Jedną z przyczyn obserwacji takiego zjawiska może być obecność mtDNA w genomie
jądrowym. Kopie jądrowe ojcowskiego DNA mogą sprawiać wrażenie ojcowskiego dziedziczenia
mitochondriów (rys. 3.1). Z drugiej strony istnieją przykłady heteroplazmii, która wskazuje na
dziedziczenie od obojga rodziców. Zjawisko to nie jest wyjaśnione w literaturze.

Rys. 3.1. „Fałszywe” ojcowskie dziedziczenie mitochondriów jako efekt obecności kopi mtDNA w jądrze (NUMT).
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Odpowiedzi

1. Projekt poznania genomu ludzkiego

1.2. Analiza fragmentów restrykcyjnych

1.2.1. Zwyrodnienie żółtkowate plamki: choroba genetyczna polegająca na zmianach w obrębie
plamki żółtej, które mogą prowadzić do utraty wzroku (Rys. 1.2.1.a). Występuje z częstością
0,01%. Przyczyną jest zniszczenie tkanek w obrębie warstwy barwnikowej siatkówki. Allel
warunkujący chorobę zlokalizowany jest na chromosomie 11 i jest on dominujący. W rodzinie, w
której wystąpiła
choroba
przeprowadzono
analizę
restrykcyjną.
Polimorfizm w
miejscach
restrykcyjnych
oznaczono
liczbami
zapisanymi jako
indeks górny. Na
podstawie
przedstawionego
rodowodu proszę
podać marker
zlokalizowany
najbliżej genu
warunkującego
chorobę. (1 punkt)

Należy określić markery, które występują tylko u osoby chorej i nie występują u zdrowej.
W pokoleniu rodziców u ojca, który jest chory występuje marker 11, 20, 31, 40, 52.
Markery te nie występują u zdrowej matki.

Analizujemy markery występujące tylko u ojca w potomstwie.
11: występuje u osób zdrowych i chorych;
20: występuje u osób zdrowych i chorych;
31: występuje u osób zdrowych i chorych;
40: występuje u wszystkich chorych osób;
52: występuje tylko u jednej chorej osoby (II.6).

Tylko marker 40 wystąpił u chorego ojca oraz wszystkich chorych dzieci, zatem marker 40
jest najbliżej położony względem genu warunkującego chorobę.

I.

II.

1 2

1 2 3 4 5 6

1011

2021

3130

4041

5250

1010

2221

3032

4142

5050

1010

2022

3130

4141

5050

1010

2021

3132

4042

5050

1110

2121

3032

4142

5050

1010

2022

3030

4141

5050

1110

2122

3030

4141

5050

1110

2122

3030

4042

5250
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1.2.2. Jednym z celów HGP była identyfikacja genów, w których mutacje powodują nowotwory
jelita grubego. Jednym z genów kandydatów był gen C. W pierwszym etapie należało
zlokalizować na mapie genetycznej markery oparte o polimorfizm fragmentów restrykcyjnych,
które były sprzężone z występowaniem nowotworów. W tabeli 1 podano procent rekombinacji
między badanymi markerami (M) oraz genem C.

A. Na podstawie tabeli 1 proszę wykreślić mapę genetyczną zawierającą analizowane
markery i gen C. Proszę ustalić kolejność markerów na mapie i odległości między nimi (3
punkty).

Należy sukcesywnie nanosić markery na mapę uwzględniając rekombinację. Procent
rekombinacji to jednostki mapowe.
Zaczynamy od pary C-M1. Rekombinacja 50% świadczy o dziedziczeniu niezależnym, a
więc o znacznej odległości.
M2 jest odległy o C o 15 jm. Może leżeć na lewo lub prawo od C. W celu ustalenia
położenia sprawdzamy procent rekombinacji M1-M2. Wynosi on 50 (niezależne
dziedziczenie, zatem M2 nie może leżeć na lewo od C.
Procent rekombinacji między C-M3 wynosi 15. M3 może leżeć na lewo lub prawo od
genu C. Nie może leżeć na prawo od C, gdyż M2-M3 wynosi 30 jm. Zatem leży na lewo
od genu C, co potwierdza procent rekombinacji M1-M3: 35.
M4 leży na prawo od C, gdyż jednocześnie odległość M2-M4 wynosi 14 jm, M3-M4, 16
jm, natomiast m1 i m4 dziedziczą się niezależnie.
M5 leży na lewo od C. Oddalony jest od C o 40 jm, od M3 o 25 jm, natomiast względem
M2 dziedziczy się niezależnie.

Tabela 1. Procent rekombinacji między wybranymi markerami opartymi o
polimorfizm fragmentów restrykcyjnych a genem C.

Loci % rekombinacji Loci % rekombinacji

C-M1 50 M1-M5 10

C-M2 15 M2-M3 30

C-M3 15 M2-M4 14

C-M4 1 M2-M5 50

C-M5 40 M3-M4 16

M1-M2 50 M3-M5 25

M1-M3 35 M4-M5 41

M1-M4 50

CM1 M2M3

10

M5

25 15
1

14

M4
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A. Przyjmując wielkość genomu ludzkiego 3,2 mld par zasad oraz długość mapy genetycznej
człowieka 3300 cM, proszę oszacować liczbę par zasad objętą fragmentem mapy
wykreślonym w punkcie A. Na potrzeby zadania proszę przyjąć jednakową częstość
crossing-over dla całego genomu. (2 punkty).

Mapa genetyczna zawiera 3300 cm i odpowiada ona 3,2 mld par zasad. Zatem 1 cM
jest równy 3,2 x 109/3300 = 3,2 x 109/3,3 x 103 = 0,97 x 106. Zatem 1 cM odpowiada
0,97 x 106 par zasad.
Analizowany odcinek ma 65 cM, zatem odpowiada on 65 x 0,97 x 106 par zasad czyli
63 x 106 par zasad (63 mln par zasad).

B. Ile par zasad jest między genem C a najbliższym markerem? (1 punkt)

Odległość między genem c a najbliższym markerem, M4 wynosi 1 cM zatem odpowiada
to 0,97 x 106 par zasad (blisko milion par zasad).

1.3. Składanie DNA

1.3.1. Proszę wejść na stronę:

https://dnalc.cshl.edu/view/15891-dna-sequencing-game-interactive-2d-animation.html

Strona przedstawia w uproszczony sposób składanie sekwencji. Proszę złożyć sekwencję zgodnie
z poleceniem i odpowiedzieć na pytania.

A. Ile fragmentów nakłada się na obszar A, a ile na obszar B? (1 punkt)
A: 1 fragment, który zawiera żółtą chorągiewkę i niebieski marker. Fragment z żółtą i
filetową chorągiewką oraz fioletowym markerem nie obejmuje całego obszaru A, np. nie
obejmuje niebieskiego markera.
B. 1 fragment, który zawiera czerwoną chorągiewkę i fioletowy marker.

B. Ile fragmentów nakłada się na obszar C? (1 punkt)
2 fragmenty: żółta i niebieska chorągiewka i fioletowy marker, żółta chorągiewka i
markery: niebieski i fioletowy.

C. Ile fragmentów potrzeba, aby wypełnić fragment D? (1 punkt)
3 fragmenty: należy wypełnić cały obszar, fragmenty: czerwona chorągiewka oraz dwa
markery niebieskie i jeden fioletowy; dwa markery niebieskie i jeden fioletowy; zielona
chorągiewka, dwa markery niebieskie i dwa fioletowe.
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1.3.2. Identyfikacja markerów w obrębie klonów i składanie klonów w contigi

Tabela 2 przedstawia wyniki hybrydyzacji pięciu klonów w wektorach YAC z sześcioma markerami
STS dla genomu ludzkiego. Plus oznacza obecność markera, minus — brak markera.

Tabela 1. Wyniki hybrydyzacji ludzkich markerów STS z klonami YAC biblioteki
genomowej człowieka.
Klony YAC Markery STS

STS1 STS2 STS3 STS4 STS5 STS6

A + - + + - -
B + - - - + -
C - - + + - +
D - + - - + -
E - - + - - +

A. Proszę ustalić kolejność markerów STS na chromosomie. (1 punkt)

Zaczynamy od klonu A, który hybrydyzuje z markerami 1-3-4, co daje nam taką wstępną
kolejność.
Klon B hybrydyzuje z 1, podobnie jak klon A oraz z 6. Oznacza to, że 1 i 5 muszą być koło
siebie. Jednocześnie klon B nie hybrydyzuje z 3 i 4 zatem marker 5 musi być przed 1. Stąd
kolejność 5-1-3-4.
Podobnie analizujemy następne klony.
Ostateczna kolejność: 2-5-1-4-3-6

B. Proszę narysować contigi zawierający wszystkie klony podane w tabeli. (1 punkt)

1.3.3. Mapa contigów

Poniżej przedstawiono mapę contigu z naniesionymi klonami biblioteki genomowej człowieka w
wektorach YAC (oznaczone od A do H).

STS1 STS4 STS3STS5 STS6STS2

A
B C

D E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Segmenty

chromosomu

A
B

C
D

E
F

G
H
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A. W którym segmencie znajduje się marker hybrydyzujący z klonami C, D i E? (1 punkt).
Fragment musi znajdować się w segmencie wspólnym dla wszystkich klonów. Wymóg ten
spełnia segment 5.

B. Gen Hb hybrydyzuje tylko z klonami C i D. W którym segmencie chromosomu znajduje się gen
Hb? (1 punkt)

C i D mają wspólne segmenty 4 i 5, zatem gen Hb mógłby się znajdować w segmencie 4
lub 5.
Jeżeli Hb zlokalizowany byłby w segmencie 5, to hybrydyzowałby także z klonem E.
Ponieważ gen Hb nie hybrydyzuje z klonem E, zatem musi on leżeć w segmencie 4.

C. Gen OCA hybrydyzuje tylko z jednym klonem. W których fragmentach chromosomu gen ten
może być zlokalizowany?

Gen, który hybrydyzuje tylko z jednym klonem musi być zlokalizowany we fragmencie,
który jest pokryty tylko przez jeden klon.
Warunek ten spełniają fragmenty A, E, H.
Zatem gen OCA może być zlokalizowany w fragmencie chromosomu: 1 lub 6 lub 10.

1.4. Sekwencjonowanie genomów

1.4.1. Podstawy sekwencjonowania metodą Sangera

Proszę wejść na stronę: http://www.bch.cuhk.edu.hk/vlab2/animation/dna/index.html (Virtual Lab
i Frontiers of Biology). Korzystając z symulacji na stronie, proszę omówić sekwencjonowanie
metodą Sangera.

A. Proszę podać skład mieszaniny reakcyjnej w przypadku metody Sangera. Czym różni się ten
skład od składu mieszaniny w standardowej reakcji PCR? (1 punkt).

DNA matrycowy
dNTPs
ddNTPs: ddATP lub ddGTP lub ddCTP lub ddTTP
Polimeraza DNA
Starter
Bufory

B. Dlaczego w reakcji PCR podczas sekwencjonowania metodą Sangera wykorzystuje się cztery
mieszaniny reakcyjne? Czym różnią się te mieszaniny? (1 punkt).
Ponieważ każda reakcja jest specyficzna dla danego nukleotydu. Dzięki temu w jednej
mieszaninie wszystkie otrzymane łańcuchy DNA będą kończyły się na A, w drugiej na T, w
trzeciej na C, w czwartej na G. Mieszaniny te rozdzielane są na czterech ścieżkach na żelu
poliakrylamidowym, co oznacza, że każda ścieżka pokazuje pozycje danej zasady w łańcuchu
DNA.

C. Na podstawie przedstawionej symulacji proszę wyjaśnić sposób odczytu sekwencji badanego
fragmentu DNA. (1 punkt).

Łańcuch DNA jest syntetyzowany od 5’ do 3’. Zatem nukleotyd z dideoksyrybozą (ddMNP)
zawsze będzie na końcu 3’.
Pozycja danego fragmentu na żelu zależy od długości łańcucha. Im krótszy tym szybciej
migruje. DNA jest cząsteczką naładowaną ujemnie, która będzie migrowała w kierunku
elektrody dodatniej. Najkrótsze cząsteczki znajdują się więc najbliżej elektrody dodatniej.
Odczyt zaczyna się więc od elektrody dodatniej, która najczęściej jest na dole żelu.
Podczas odczytu uwzględnia się zawsze cztery prążki.
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