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Ćwiczenie 09:
Genetyka mikroorganizmów

Filogeneza mikroorganizmów.
Zmienność mikroorganizmów.

Przepływ genów.

Kornelia Polok

1. Filogeneza mikroorganizmów

Do mikroorganizmów zalicza
się: Archaea i bakterie,
jednokomórkowe grzyby oraz
Protista. Są to zarówno
organizmy wolnożyjące,
symbiotyczne jak i
pasożytnicze. Niektóre
wywołują choroby roślin,
zwierząt i człowieka.

1.1. Archaea

Klasyczna taksonomia bakterii
oparta jest o morfologię,
fizjologię i patogeniczność.
Cechy te umożliwiają
rozpoznawanie specyficznych
mikroorganizmów, ale są
całkowicie nieprzydatne
analizie powiązań
filogenetycznych. W efekcie do
baterii błędnie zaliczono wiele
organizmów, które obecnie
klasyfikowane są jako Archaea.

Rys. 1.1a. Taksonomia Archaea na tle trzech domen: Archaea, Bacteria i
Eukarya. Dane na podstawie rRNA (Woese 1977).



Genetyka Ćwiczenie 09 11-13.01.2022.

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com 2 z 17

W 1977 r. Carl Woese
opublikował taksonomię
bakterii w oparciu o
sekwencję genów dla rRNA.
Otrzymane drzewo ujawniło
ogromne znacznie większe
zróżnicowanie bakterii niż
sądzono do tej pory. Duża
grupa anaerobowych
„bakterii” była bardziej
zbliżona do Eukarya niż do
typowych bakterii. Na tej
podstawie postulowano
wprowadzenie kolejnej
domeny Archaea, która
byłaby równa rangą
Bacteria i Eukarya. Projekt
ten początkowo spotkał się z ogromną krytyką. Obecnie nie ma wątpliwości, że Archaea stanowią
odrębną domenę, która jest monofiletyczna. Projekty sekwencjonowania genomu dodatkowo
wykazały, że Archaea to rodzaj „chimery” między cechami Bacteria i Eucarya. Metabolizm Archaea
ma cechy metabolizmu bakteryjnego, natomiast informacja genetyczna, sposób jej
przechowywania i obróbki bardziej przypomina Eukarya. Unikalną cechą Archaea jest zdolność do
życia w ekstremalnych środowiskach.

1.2. Bakterie (Eubacteria)

Bakterie należą do najbardziej
zróżnicowanych form życia na Ziemi, a
ich ewolucja sięga okresu 3,5-3,2 mld
lat temu, gdy miał miejsce rozdział na
Bacteria i Archaea. Około 2,7 mld lat
temu cjanobakterie rozwinęły zdolność
do fotosyntezy. Następnie, 2,4 mld lat
temu znacznie wzrósł poziom tlenu w
atmosferze, co rozpoczęło ewolucję
form aerobowych. Za najstarsze gałęzie
bakterii uważa się Aquificae i
Thermotogae.

Obecnie wyróżnia się osiem głównych
bakterii oraz 80 linii ewolucyjnych, przy
czym cechy morfologiczne nie są
dobrym wyznacznikiem klas.
Przykładowo, wiele bakterii gram(-)
należy do różnych rzędów. Ponadto poszczególne klasy są zróżnicowane co utrudnia stworzenie
drzewa filogenetycznego. Genetyka i ewolucja bakterii w dużej mierze jest oparta o dane z

Rys. 1.1b. Holoarcula marismortui (po lewej) oraz struktura krystaliczna
podjednostki rybosomowej 50S (po prawej). Jest to pierwszy
skrystalizowany rybosom, dzięki któremu poznano dokładną strukturę
rybosomów.

Rys. 1.2. Uproszczone drzewo filogenetyczne bakterii.
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modelowej bakterii E. coli, oraz patogenów bakteryjnych, co dodatkowo utrudnia stworzenie
wiarygodnej klasyfikacji tej domeny. Większość prac analizuje filogenezę pojedynczych rodzin a
nawet rodzajów. Wiele danych pochodzi z prób środowiskowych, bez hodowli laboratoryjnej, co
zmniejsza wiarygodność analiz.

1.3. Grzyby

Grzyby należą do organizmów
eukariotycznych. Cechami
charakterystycznymi są:

obecność -glukanu i
chityny w ścianie
komórkowej co
najmniej w sporach;
na ogół są
jednokomórkowe lub
tworzą
wielokomórkowe
mycelium, które może
mieć złożoną
strukturę;
obecność szlaku
biosyntezy lizyny;
spłaszczone
grzebienie
mitochondrialne.

Grzyby stanowią klasyczny
przykład domeny pomiędzy
roślinami i zwierzętami, co
przyczyniło się do różnorodnej
ich klasyfikacji. Taksonomia
była zmieniana wielokrotnie
od czasu wykrycia tej grupy
przez Linneusza, który zaliczył
grzyby do roślin. Dopiero badania genomowe rzuciły światło na filogenezę tej grupy. Początkowo
wyodrębniono cztery typy (phyla): Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota i Basidiomycota.
Niedawno wyodrębniono kolejne typy, w tym Cryptomycota, do którego należy zróżnicowany
rodzaj Rozella. Współczesne drzewo filogenetyczne przedstawia grzyby jako grupę
monofiletyczną, siostrzaną linii ameboidalnych Protista. Przodek grzybów był jednokomórkowym
organizmem mającym zdolność do ruchu za pomocą witki.

Grzyby występują we wszystkich ekosystemach. Można je znaleźć w stratosferze, na dnie Morza
Martwego, na lodowcach arktycznych, na pustyniach a także w przewodach pokarmowych wielu
zwierząt. Pełnią także istotne funkcje w obiegi pierwiastków, recyklingu węgla, mobilizacji azotu i
fosforu. Ponadto są symbiontami roślin. Człowiek wykorzystuje grzyby w procesach
fermentacyjnych, w przemyśle piekarniczym, winiarskim i browarnictwie.

Rys. 1.3a. Drzewo filogenetyczne grzybów na podstawie 40 genomów.
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Grzyby obejmują około 6 mln gatunków. Wiele grzybów to patogeny roślin i zwierząt (Rys. 1.3b).
Około 625 gatunków może infekować kręgowce , w tym 200 gatunków może wywołać infekcje u
ludzi.

Mykozy to choroby wywołane przez grzyby, które wywołują infekcję pierwotną lub
oportunistyczną. Do najczęściej spotykanych chorób grzybiczych należą infekcje włosów, skóry,
paznokci i błony śluzowej. Ponadto grzyby mogą wywołać inwazyjne infekcje organów
wewnętrznych, które szybko postępują i są letalne. Człowiek, podobnie jak większość zwierząt
stałocieplnych ma wysoce wyspecjalizowany układ immunologiczny, co sprawia, że człowiek jest
naturalnie odporny na większość inwazyjnych form grzybów. Dlatego przypadki grzybiczych
chorób inwazyjnych dotyczą osób z obniżoną odpornością. Czynnikami ryzyka są także warunki
środowiskowe i narażenie na dużą ilość zarodników grzybowych. Do czynników ryzyka należy
także nadużywanie antybiotyków, które hamują rozwój bakterii przewodu pokarmowego,
jednocześnie umożliwiając rozwój grzybów. Gatunki z rodzaju Candida mają zdolność do
tworzenia biofilmów na organach wewnętrznych, w tym w naczyniach krwionośnych oraz w
zastawkach serca. Tworzenie biofilmów prowadzi do zaburzeń odporności przeciwgrzybiczych.
Infekcje grzybicze towarzyszą także chorobom bakteryjnym i wirusowym.

Rys. 1.3b. Przykłady różnych form grzybów. A. Fibrillanosema crangonycis, należy do prymitywnej linii
Microsporidia. Widoczne jest jądra i seria koncentrycznych struktur z rdzeniem o dużej gęstości. Struktury
ułożone są w pobliży ściany komórkowej. Są one związane z infekcyjnymi strukturami o kształcę harpuna. B.
Enthomophtora muscae: grzyb, który rośnie na odwłoku muchy. C. Zoophagus insidians atakuje grupę wrotków. D.
Rhizopus stolonifer rosnący na skórce pomidora. E. Hesperomyces virescens na pancerzu biedronki. F. Wallemia
ichtyophaga, grzyb ekstremofil. (Naranjo-Ortiz i Gabaldon, 2019. Biol Rev 94:2101-2137).

A B C
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Ocenia się, że na świecie infekcje grzybicze są przyczyną 1,5 mln zgonów rocznie, co odpowiada
śmiertelności z powodu gruźlicy i jest trzykrotnie wyższe od śmiertelności z powodu malarii.

1.3.1. Na podstawie bazy NCBI (genomes) proszę uzupełnić tabelę. Który z wymienionych
patogenów jest wykorzystywany procesie fermentacji. (3 punkty)

Tabela 1.3. Grzyby wywołujące ostre infekcje u człowieka

Mykoza
Czynnik

etiologiczny

Przypadki
rocznie

[tys.]

Wskaźnik
śmiertel-

ności

[%]

Wielkość
genomu

[Mbp]

Liczba
chromo-
somów

Zawarto
ść GC

[%]

Kandydoza
inwazyjna

Candida
albicans

750 40

Aspergiloza
inwazyjna

Aspergillus
fumigatus

300 30-70

Zapalenie płuc
Pneumocystis
jirovecii

400 10-60

Zapalenie opon
mózgowo-
rdzeniowych

Cryptococcus
neoformans

225 15-50

Histoplazmoza
Histoplasma
capsulatum

100 10-60

Mukormykoza Rhizopus
oryzae

  10 35-100

Rys. 1.3c. Grzyby wywołujące mykozy u człowieka. A. Candida albicans. B. Aspergillus fumidatus. C. Cryptococcus
neoformans. D. Pneumocystis jirovecii. E. Histoplsama capsulatum. F. Rhizopus oryzae. (Firacative 2020. Mem Inst
Oswaldo Cruz 115:e200430).
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2. Zmienność mikroorganizmów

2.1. Zróżnicowanie szczepów Mycobacterium tuberculosis na podstawie genu katG.

2.1.1. Izoniazyd w zwalczaniu gruźlicy 

Izoniazyd (INH) jest hydrazydem kwasu 
izonikotynowego (hydrazyd kwasu 4-
pirydynokarboksylowego). Został on 
wytworzony w trakcie badań nad syntezą
tiosemikarbazonów w roku 1912, choć
jego działanie przeciwprątkowe zostało 
wykryte dopiero w roku 1951, Działa 
bakteriobójczo, ale wywiera również
efekt bakteriostatyczny. INH jest od 
kilkudziesięciu lat lekiem 
przeciwprątkowym pierwszego rzutu. 

Główne działanie INH polega na inhibicji 
biosyntezy kwasów mykolowych prątka 
gruźlicy. INH jest prolekiem. Po 
wniknięciu do komórki prątka jest on 
utleniany do swojego aktywnego 
farmakologicznie, niestabilnego, 
elektrofilowego metabolitu przy pomocy 
enzymu katalaza-peroksydaza, zwanego

również KatG. Reakcja wymaga donora elektronów, 
za który może służyć nadtlenek wodoru, bądź
hydrazyna będąca produktem spontanicznego 
rozpadu INH. KatG jest głównym enzymem 
aktywującym INH. W konsekwencji tego faktu 
szczepy M. tuberculosis posiadające zmutowane 
białko KatG są oporne na ten lek. U 47-70% 
szczepów INH-opornych obserwuje się brak 
aktywności katalazy-peroksydazy na skutek mutacji 
występujących w kodującym ją genie katG.

Białko KatG posiada u M. tuberculosis jeszcze
dodatkową funkcję fizjologiczną. Odgrywa ono
kluczową rolę w kształtowaniu przebiegu zakażenia
prątkiem gruźlicy. Jako patogen
wewnątrzkomórkowy, zdolny do przeżywania i
namnażania w makrofagach, prątki muszą być
oporne na mechanizmy przeciwbakteryjne tych
komórek obronnych. Jednym z tych mechanizmów
jest wywoływanie przez makrofagi stresu tlenowego
u zwalczanych bakterii. Prątki posiadają mechanizm

Rys. 2.1.1a. Schemat działania izoniazydu. Utlenianie INH
do aktywnych form kwasu izonikotydynylowego, które po
połączeniu z NAD+ tworzą INH-NADH addukty. Te ostatnie
inhibują InhA, reduktazę uczestnicząco w syntezie kwasów
mykolowych.

Rys. 2.1.1b. Centrum aktywne katalazy-
peroksydazy, KatG. Na czerwono pokazano hem.
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przeciwdziałający temu zjawisku zwany odpowiedzią na stres tlenowy. Jest on indukowany przez
tak zwaną prątkową odpowiedź OxyR, której składową jest KatG. Utrata w komórkach INH-
opornych aktywności KatG prowadzi do zmniejszonej zdolności prątków do przeżywania w
makrofagach. W konsekwencji tego mechanizmy wiodące do INH-oporności u M. tuberculosis mają
paradoksalne znaczenie biologiczne. Patogen musi poświęcić ważną w metabolizmie funkcję
białka KatG, by rozwinąć oporność na INH.

Analiza sekwencji katG pochodzących z INH-opornych mutantów wskazuje na losowe
występowanie w omawianym genie mutacji prowadzących do rozwoju oporności na INH. Są to
głównie mutacje punktowe typu zmiany sensu, a w następnej kolejności niewielkie delecje oraz
insercje o długości od 1 do 3 bp. Mutacje te zwykle prowadzą do powstawania KatG
nieaktywnego lub o obniżonej aktywności peroksydazowej. Zmiany w katG występują u 47-70%
szczepów INH-opornych. Najpowszechniej mutującym jest kodon 315S, a następnie 463L.

2.1.2. Podobieństwo szczepów M. tuberculosis opornych na izoniazyd na podstawie genu katG.

W pliku Mtuberculosis_katG podano sekwencje ośmiu szczepów M. tuberculosis opornych na
izoniazyd oraz sekwencję referencyjną genu katG (M. tuberculosis katG gene for catalase-
peroxidase). Wykorzystując program CLUSTAL Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
proszę (3 punkty):

A. Zidentyfikować wszystkie mutacje w genie katG w szczepach opornych na izoniazyd.
Proszę podać typ mutacji.

B. Która z zidentyfikowanych mutacji najprawdopodobniej warunkuje oporność na
izoniazyd?

C. Proszę sporządzić drzewo filogenetyczne analizowanych szczepów. Co można powiedzieć
o pochodzeniu szczepów i ich podobieństwie na podstawie drzewa.

D. Proszę podać zakres podobieństwa między analizowanymi szczepami.

2.2. Wykorzystanie rDNA do identyfikacji i analizy zróżnicowania bakterii

Region rDNA stanowi pojedynczy
operon, który jest transkrybowany w
całości. Następnie RNaza III trawi
transkrypt uwalniając poszczególny
typy rRNA. Pre-23S rRNA zawiera na
końcu 5’ sekwencję 3-7
nukleotydową oraz na końcu 3’
sekwencję 8-nukleotydową.
Natomiast ore-16S rRNA zawiera 115
i 33 nukleotydy odpowiednio na
końcach 5’ i 3’. Sekwencje te parują
ze sobą, dając sygnał do trawienia
przez polimerazę RNA.

Rys. 2.2a. Organizacja regionu rDNA u bakterii.
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16S rRNA jest powszechnie wykorzystywane do identyfikacji gatunków i analiz filogenetycznych u 
bakterii ponieważ: 

 rozróżnia grupy taksonomiczne na różnym poziomie dywergencji; 
 łatwa amplifikacja, gdyż występuje w wielu kopiach; 
 istnieje bogata baza sekwencji rDNA. 

2.2.1. Analiza genów 16S rRNA u wybranych gatunków bakterii. 

W pliku rDNA znajdują się sekwencje ośmiu gatunków bakterii. Korzystając z programu Clustal 
Omega proszę sporządzić drzewo filogenetyczne analizowanych bakterii. 

A. Proszę przedstawić drzewo filogenetyczne analizowanych gatunków bakterii (1 punkt). 
B. Na podstawie „Percent identity Matrix” proszę uzupełnić tabelę (2 punkty) 

Tabela 2.2.1. Podobieństwo gatunków bakterii na podstawie 16S rDNA 

Gatunek 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Klebsiella 
pneumoniae 

        

2. Yersinia pestis         

3. Rickettsia akari         

4. Agrobacteruium 
tumefaciens 

        

5. Bididobacterium 
dentium 

        

6. Streptococcus 
pneumoniae 

        

7. Geobacillus 
thermoleovorans 

        

8. Staphyloccoccus 
aureus 

        

C. Dla każdego gatunku proszę podać przynależność taksonomiczną (Phylum, Class, Order, 
family) 

D. Czy drzewo filogenetyczne oraz podobieństwa pomiędzy gatunkami na podstawie rDNA 
odpowiadają taksonomii analizowanych bakterii? Proszę uzasadnić. 

Samodzielne wykonanie: punkt 2.2.1. C i D: 5 punktów 
Termin: 31.01.2022., 23:59 

Rys. 2.2b. Zmienne regiony 16S rDNA i startery amplifikujące powyższe regiony.
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3. Przepływ genów

3.1. Horyzontalny transfer genów u bakterii (HGT)

Horyzontalny transfer genów polega na
przekazywaniu materiału genetycznego bez
procesów płciowych. Ogrywa on istotną
rolę w ewolucji wszystkich organizmów.
Początkowo uważano, że występuje on
głównie u bakterii. Projekty
sekwencjonowania genomów Eukariota
wykazały, że horyzontalny transfer genów
jest powszechny także u roślin i zwierząt. U
bakterii HGT ma istotne znaczenie
kliniczne, gdyż mechanizm ten jest
odpowiedzialny za ewolucję szczepów
opornych na antybiotyki. Przykładowo, w
1944 r. wprowadzono streptomycynę do
leczenia gruźlicy. Bardzo szybko pojawiły
się szczepy M. tuberculosis oporne na
streptomycynę. Do ewolucji oporności
dochodziło w trakcie leczenia pacjentów.
Wiele bakterii wykształciło oporność na wiele antybiotyków ze względu na pojawienie się
licznych mutacji. W niektórych przypadkach oporne szczepy bakterii wykazują większą zdolność
do transmisji. George Orwell w trakcie pisania powieści 1984 cierpiał na gruźlicę wywołaną
lekoopornych szczepem M. tuberculosis.

Szczepy oporne na antybiotyki pojawiły się w odpowiedzi na silną presję selekcyjną wywołaną
powszechnym użyciem antybiotyków. Szacuje się, że od lat 1940 do biosfery wprowadzono
kilkanaście milionów ton antybiotyków i ich komponentów.

Gram negatywna bakteria, Acetinobacter baumanii jest przykładem szybkiej ewolucji szczepów
opornych na wiele antybiotyków. Bakteria występuje często w szpitalach powodując do 9%
infekcji dróg oddechowych. Wysoka zdolność do uzyskiwania oporności związana jest z
drapieżnictwem. Obecność ofiary, np. E. coli powoduje szybkie jej „uśmiercenie” oraz pobranie
DNA ofiary, które wydostało się do środowiska.

Integron to element genetyczny ułatwiający pozyskiwanie genów u bakterii w drodze HGT.
Związany z genami oporności na antybiotyki. Indukowany przez system SOS.

Obecnie zidentyfikowano około 100 integronów. Ich duża liczba występuje w środowisku
naturalnym. Pochodzenie integronów nie jest znane, jednakże sekwencja integrazy oraz
rekombinazy bakteriofagów są podobne.

Rys. 3.1a. E. coli zawierająca plazmid pBAV1k-Plac-GFP
(oporność na kanamycynę, zielona fluorescencja)
zmieszana z Acetinobacter (ekspresja mCherry,
czerwone zabarwienie). E. coli jest zabijane, DNA
pobierane przez Acetinobacter, co skutkuje pojawieniem
się zielonego zabarwienia oraz zaniku zabarwienia
czerwonego.
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3.1.1. Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki transformacji kultury bakterii plazmidem
zawierającym gen oporności na ampicylinę.

A. Czy wyjściowa kultura bakterii była oporna na ampicylinę? Proszę uzasadnić. (1 punkt)
B. Na której szalce są tylko bakterie oporne na ampicylinę? Proszę uzasadnić. (1 punkt)
C. Jak wyjaśnić wzrost bakterii na szalce nr. 3? (1 punkt).

Rys. 3.1b. Struktura integronu i mechanizm pozyskiwania genów. Intl: integraza, Pint, PC: promotory,
attl: miejsce insercji. Integraza katalizuje rekombinację kolistej kasety z genem oporności. Powstaje
struktura typu operonu. Gen r jest transkrybowany z PC, który jest silnym promotorem.

1. Pożywka bez ampicyliny
Kolonia bakterii

2. Pożywka z ampicyliną
Kolonia bakterii

3. Pożywka bez ampicyliny
Kolonia bakterii oraz plazmid
Amp+

4. Pożywka z ampicyliną
Kolonia bakterii oraz plazmid
Amp+

Rus. 3.1.1. Wyniki transformacji kultury bakterii plazmidem zawierającym gen
oporności na ampicylinę
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Odpowiedzi

1. Filogeneza mikroorganizmów

1.3. Grzyby

1.3.1. Na podstawie bazy NCBI (genomes) proszę uzupełnić tabelę. Który z wymienionych
patogenów jest wykorzystywany procesie fermentacji. (3 punkty)

Tabela 1.3. Grzyby wywołujące ostre infekcje u człowieka

Mykoza
Czynnik

etiologiczny

Przypadki
rocznie

[tys.]

Wskaźnik
śmiertel-

ności

[%]

Wielkość
genomu

[Mbp]

Liczba
chromo-
somów

Zawarto
ść GC

[%]

Kandydoza
inwazyjna

Candida
albicans

750 40 14,6 8 (7+R) 33,6

Aspergiloza
inwazyjna

Aspergillus
fumigatus

300 30-70 28,4 8 49,5

Zapalenie płuc Pneumocystis
jirovecii

400 10-60   8,2 ? 28,4

Zapalenie opon
mózgowo-
rdzeniowych

Cryptococcus
neoformans

225 15-50 18,5 14 48,2

Histoplazmoza
Histoplasma
capsulatum

100 10-60 32,5 ? 43,7

Mukormykoza
Rhizopus
oryzae

  10 35-100 45,3 BD BD

Rhizopus oryzae bytuje w glebie, rozkłada owoce i warzywa, produkuje alkaloid
agroklawinę, która jest toksyną dla człowieka i zwierząt. Grzyb wykorzystywany jest do
fermentacji żywności oraz produkcji napojów alkoholowych w Azji.
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2. Zmienność mikroorganizmów

2.1. Zróżnicowanie szczepów M. tuberculosis

2.1.1. Podobieństwo szczepów M. tuberculosis opornych na izoniazyd na podstawie genu katG.

W pliku Mtuberculosis_katG podano sekwencje ośmiu szczepów M. tuberculosis opornych na
izoniazyd oraz sekwencję referencyjną genu katG (M. tuberculosis katG gene for catalase-
peroxidase). Wykorzystując program CLUSTAL Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
proszę:

A. Zidentyfikować wszystkie mutacje w genie katG w szczepach opornych na izoniazyd.
Proszę podać typ mutacji.

W szczepie MGT91 transwersja G na T

We wszystkich szczepach transwersja C na G

We wszystkich szczepach UKR (Ukraina) dwie substytucje: w trzech szczepach, transwersja
G na C w dwóch pozycjach, w jednym szczepie G na z w jednej pozycji oraz tranzycja G na
A w jednej pozycji.
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W dwóch szczepach pochodzenia ukraińskiego transwersja G na T.

W sumie zidentyfikowano 4 mutacje

B. Która z zidentyfikowanych mutacji najprawdopodobniej warunkuje oporność na
izoniazyd?

Mutacja w pozycji 929, transwersja C na G, która występuje we wszystkich szczepach
opornych.

C. Proszę sporządzić drzewo filogenetyczne analizowanych szczepów. Co można powiedzieć
o pochodzeniu szczepów i ich podobieństwie na podstawie drzewa?

Szczepy grupują się zgodnie ze swoim pochodzeniem geograficznym, szczepy z Ukrainy
tworzą jedną gałąź, podobnie większość szczepów MGT grupuje się w obrębie jednego
kladu.
Szczepy MGT grupuję się z referencyjnym M. tuberculosis, co wynika z faktu, że wszystkie
pochodzą ze szczepu Hv37R.

D. Proszę podać zakres podobieństwa między analizowanymi szczepami.

99,87-100%
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2.2. Wykorzystanie rDNA do identyfikacji i analizy zróżnicowania bakterii

2.2.1. Analiza genów 16S rRNA u wybranych gatunków bakterii.

W pliku rDNA znajdują się sekwencje ośmiu gatunków bakterii. Korzystając z programu Clustal
Omega proszę sporządzić drzewo filogenetyczne analizowanych bakterii.

A. Proszę przedstawić drzewo filogenetyczne analizowanych gatunków bakterii.

B. Na podstawie „Percent identity Matrix” proszę uzupełnić tabelę

Tabela 2.2.1. Podobieństwo gatunków bakterii na podstawie 16S rDNA

Gatunek 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Klebsiella
pneumoniae

100 94,56 75,51 75,78 74,68 75,49 76,24 75,81

2. Yersinia pestis 100 75,74 76,16 75,02 75,17 75,93 75,43

3. Rickettsia akari 100 81,79 73,96 76,89 76,56 76,20

4. Agrobacteruium
tumefaciens 100 75,16 75,32 76,64 76,26

5. Bididobacterium
dentium 100 75,54 78,84 74,50

6. Streptococcus
pneumoniae 100 82,57 82,40

7. Geobacillus
thermoleovorans 100 86,79

8. Staphyloccoccus
aureus 100

C. Dla każdego gatunku proszę podać przynależność taksonomiczną.

Klebsiella pneumoniae:

Phylum: Proteobacteria
Class:  Gammaproteobacteria
Order: Enterobacteriales
Family: Enterobacteriaceae



Genetyka Ćwiczenie 09 11-13.01.2022.

Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com 15 z 17

Yersinia pestis

Phylum: Proteobacteria
Class: Gammaproteobacteria
Order: Enterobacteriales
Family: Enterobacteriaceae

Rickettsia akari

Phylum: Proteobacteria
Class: Alphaproteobacteria
Order: Rickettsiales
Family:  Rickettsiaceae

Agrobacteruium tumefaciens

Phylum: Proteobacteria
Class: Alphaproteobacteria
Order: Hyphomicrobiales
Family:  Rhizobiaceae

Bididobacterium dentium

Phylum: Actinobacteria
Class:
Order: Bifidobacteriales
Family:  Bifidobacteriaceae

Streptococcus pneumonia

Phylum: Firmicutes
Class: Bacilli
Order: Lactobacillales
Family:  Lactobacillales

Geobacillus thermoleovorans

Phylum: Firmicutes
Class:  Bacilli
Order:  Bacillales
Family:  Bacillaceae

Staphyloccoccus aureus

Phylum: Firmicutes
Class: Bacilli
Order: Bacillales
Family:  Staphylococcaceae
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D. Czy drzewo filogenetyczne oraz podobieństwa pomiędzy gatunkami na podstawie rDNA
odpowiadają taksonomii analizowanych bakterii? Proszę uzasadnić.

Tak, drzewa sporządzone na podstawie rDNA odpowiadają taksonomii omawianych
gatunków bakterii.
Przykładowo, Klebsiella pneumoniae i Yersinia pestis należą do tej samej rodziny
Enterobacteriaceae i również tworzą jedną grupę na dendrogramie. Podobieństwo
pomiędzy nimi wynosi 94,56% i jest najwyższe wśród wszystkich analizowanych
gatunków. Jest to również zgodne z taksonomią, gdyż są to jedyni przedstawiciele tej
samej rodziny wśród badanych bakterii.
Geobacillus thermoleovorans i Staphyloccoccus aureus również tworzą jedną grupę na
dendrogramie, co jest zgodne z ich przynależnością do rzędu Bacillales. Podobieństwo
wynosi 86,79%. Odpowiada ono także taksonomii, jest to wartość wyższa niż dla
pozostałych gatunków (poza Klebsiella pneumoniae i Yersinia pestis), które reprezentują
różne rzędy i klasy.
Do grupy Geobacillus thermoleovorans i Staphyloccoccus aureus, najbardziej zbliżony jest
Streptococcus pneumonia, który należy do tej samej klasy Bacilli. Trzy wymienione bakterie
tworzą jedną gałąź na dendrogramie..
Również grupowanie Agrobacteruium tumefaciens i Rickettsia akari odpowiada taksonomii,
gdyż oba gatunki należą do tej samej klasy.
Odrębny gatunek stanowi Bididobacterium dentium, który grupuje się pomiędzy
Proteobacteria i Firmicutes.
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3. Przepływ genów

3.1. Horyzontalny przepływ genów

3.1.1. Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki transformacji kultury bakterii plazmidem
zawierającym gen oporności na ampicylinę.

A. Czy wyjściowa kultura bakterii była oporna na ampicylinę? Proszę uzasadnić. (1 punkt)

Nie była. Świadczy o tym szalka nr 2, na której jest tylko kultura wyjściowa. W pożywce
jest ampicylina i bakterie nie rosną, co oznacza, że zostały one zabite przez antybiotyk.

B. Na której szalce są tylko bakterie oporne na ampicylinę? Proszę uzasadnić. (1 punkt)

Na szalce nr 4. Bakterie są oporne na ampicylinę, która jest w pożywce, gdyż doszło do
transferu genów oporności z plazmidu.

C. Jak wyjaśnić wzrost bakterii na szalce nr. 3? (1 punkt).

Pożywka nie zawiera ampicyliny, dlatego będą rosły bakterie bez genów oporności
(nietransformowane) oraz z genami oporności (transformowane). Na tej pożywce nie
ujawni się różnica między bakteriami transformowanymi i nietransformowanymi.

3.1.2.

1. Pożywka bez ampicyliny
Kolonia bakterii

2. Pożywka z ampicyliną
Kolonia bakterii

3. Pożywka bez ampicyliny
Kolonia bakterii oraz plazmid
Amp+

4. Pożywka z ampicyliną
Kolonia bakterii oraz plazmid
Amp+

Rus. 3.1.1. Wyniki transformacji kultury bakterii plazmidem zawierającym gen
oporności na ampicylinę
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