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Ćwiczenie 04:
Ekspresja genów

Wzory ekspresji genów.
Metody analizy ekspresji genów.
Transkryptom człowieka.

Kornelia Polok
1. Wzory ekspresji genów
1.1. Ekspresja konstytutywna
Niektóre geny podlegają ekspresji konstytutywnej, czyli ciągłej. Dotyczy to genów pełniących
istotne funkcje w podstawowych procesach komórkowych (ang. housekeeping genes), np. białka
uczestniczące w procesie transkrypcji i translacji, geny dla rRNA, tRNA.
Geny „Housekeeping”: geny, które są niezbędne do podtrzymania podstawowych funkcji
komórki. Ulegają one ekspresji we wszystkich komórkach organizmu w normalnych
warunkach życiowych, niezależnie od stadium rozwojowego oraz sygnałów zewnętrznych.
W badaniach geny te wykorzystywane są jako kontrola dla genów ulegających ekspresji
konstytutywnej.
Geny „housekeeping” mają unikalne cechy strukturalne, w tym:
krótsze egzony i introny (Rys. 1.1);
różną zawartość sekwencji powtarzalnych, na ogół więcej sekwencji krótkich typu
SINE, a mniej dłuższych typu LINE;
niższy poziom konserwacji promotora;
niższy potencjał dla łączenia się z nukleosomami w regionie 5’.
Do najlepiej poznanych genów „housekeeping” należą: gen kodujący dehydrogenazę
aldehydu 3-fosfoglicerynowego (EC 1.2.1.12), tubuliny, cyklofiliny, albuminy, aktyny oraz
geny dla rRNA — 18S i 28S rRNA.
Pomiar ekspresji genów, „housekeeping” jest obarczony często błędem ze względu na
alternatywny splicingu i różną ekspresję poszczególnych izoform, duplikację oraz tendencję do
silniejszej ekspresji sekwencji w części 3’.
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Rys. 1.1. Długość egzonów (czerwone), intronów
(zielone) oraz regionów międzygenowych (niebieskie)
w genach podlegających konstytutywnej ekspresji w
tkankach Homo sapiens (A), Caenorhabditis elegans
(B), w różnych stadiach rozwojowych Drosophila
melanogaster (C). Geny podlegające ekspresji w
największej liczbie tkanek mają najkrótsze egzony,
introny oraz regiony międzygenowe u wszystkich
badanych organizmów (Vinogradov 2004).

1.2. Ekspresja fakultatywna
Wiele genów podlega ekspresji tylko w danym etapie rozwojowym lub pod wpływem określonych
czynników, np. określonych warunków środowiskowych. Przykładowo ekspresja genów
warunkujących syntezę danego związku zachodzi tylko wówczas, gdy tego związku nie ma w
środowisku. Ekspresja fakultatywna może mieć charakter indukcyjny lub represyjny.
System indukcyjny polega na aktywacji ekspresji genów w obecności określonego
czynnika, np. laktoza w pożywce jako jedyne źródło węgla indukuje operon laktozowy E.
coli.
System represyjny polega na zahamowaniu
ekspresji genów w obecności jakiegoś
czynnika, np. obecność tryptofanu w pożywce
hamuje ekspresję genów syntetyzujących
tryptofan u E. coli.
1.2.1. Na rysunku 1.2 przedstawiono wzrost E. coli na
pożywce zawierającej glukozę i laktozę. Proszę
wyjaśnić wykres oraz podać jakie mechanizmy
regulacji ekspresji genów zostały uruchomione. (2
punkty)
Rys. 1.2. Wzrost E. coli
zawierającej glukozę i laktozę.
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1.3. Zmienność ekspresji genów u człowieka
Ekspresja genów podlega silnemu wpływowi środowiska. U człowieka, podobnie jak u wszystkich
organizmów żywych obserwuje się duże zróżnicowanie ekspresji genów pomiędzy osobnikami. W
rzeczywistości ekspresja genów może być rozpatrywana jako cecha ilościowa (eQTL). Pomiar
ekspresji genów na dużą skalę jest możliwy dzięki technologiom takim jak mikromacierze oraz
RNAseq. Analiza ekspresji genów na dużą skalę umożliwiła:
powiązanie zmienności DNA ze zmiennością na poziomie RNA;
identyfikację elementów regulatorowych w DNA bez uprzedniej wiedzy o mechanizmach
regulacyjnych.
Jednym z ważniejszych problemów w analizie ekspresji genów człowieka jest dostęp do tkanek i
komórek. Często wykorzystuje się linie komórkowe, które można utrzymywać w jednorodnym
środowisku tym samym minimalizując wpływ czynników zewnętrznych. Niestety utrzymanie linii
komórkowej często wymaga specjalnego traktowania, co może wpływać na ekspresję genów.
Przykładem jest traktowanie limfocytów B określonym mianem wirusa Epstein-Barra w celu
unieśmiertelnienia (immortalizacja).
1.3.1. Zmienność ekspresji genów dotyczy nie tylko różnych tkanek, ale także pojedynczej
komórki. Osobniki znacznie różnią się poziomem ekspresji genów danej komórki w tym samym
stadium rozwojowym. Stwierdzono także występowanie istotnych różnic między populacjami.

Rys. 1.3. Zróżnicowanie ekspresji 12 genów w populacjach ludzkich.

A. Korzystając z bazy OMIM (https://www.omim.org) proszę podać nazwę i lokalizację
cytogenetyczną każdego z genów wymienionych na rys. 1.3. Jaką funkcję dany gen pełni?
(1 punkt/gen).
B. Na podstawie wykresu proszę podać geny, które są najmniej zmienne w populacjach
ludzkich. (1 punkt)
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2. Metody analizy ekspresji genów
Współczesne metody analizy ekspresji genów wykorzystują technologię qPCR (Real-Time) do
analizy pojedynczych genów oraz mikromacierze i RNASeq do analizy całych transkryptomów.
Ekspresję można także analizować na poziomie białek. Wówczas identyfikujemy tylko te geny,
które podlegają translacji. W przypadku analizy transkryptomu uzyskujemy informacje o
transkrypcji (RNA). Oba poziomy się uzupełniają, gdyż nie każdy transkrypt ulega translacji.
2.1. Izolacja RNA
Wszystkie metody analizujące ekspresję na poziomie transkryptów wymagają izolacji RNA.
Metody izolacji RNA, a także DNA są podobne u wszystkich organizmów i obejmują kilka etapów.
Z zasady izoluje się wszystkie kwasy nukleinowe, a następnie modyfikuje się procedurę na
pewnym etapie tak aby ją dostosować do RNA lub DNA. Modyfikacje dotyczą także sposobu
przygotowania materiału do ekstrakcji. Przykładowo komórki roślinne ze względu na obecność
ściany komórkowej wymagają rozdrobnienia w ciekłym azocie. Komórki zwierzęce, w tym ludzkie
wymagają jedynie mechanicznego zniszczenia błony komórkowej i pozbycia się białek.
Kwasy
nukleinowe
ekstrahuje
się
najczęściej
z
wykorzystaniem
CTAB
(Cetyltrimethylammonium bromide). CTAB tworzy kompleksy z kwasami nukleinowymi
przy wysokim stężeniu NaCl. Powstały kompleks CTAB-kwasy nukleinowe ekstrahuje się
za pomocą chloroformu z alkoholem izoamylowym (Rys. 2.1). Podczas wirowania
pozostałości komórek i zanieczyszczenia tworzą osad natomiast kompleks CTAB-kwasy
nukleinowe przechodzi do roztworu.
Faza górna:
supernatant

Materiał biologiczny

Dodanie buforu
izolacyjnego

Dodanie mieszaniny
chloroformu i alkoholi
izoamylowego (24:1)

Dokładne
wymieszanie

Wirowanie

Rys. 2.1a. Ekstrakcja kwasów nukleinowych.

Kompleks CTAB-kwasy nukleinowe oddziela się od polisacharydów, fenoli i innych
substancji przez obniżenie stężenia NACl (DNA) lub dodanie LiOH (RNA). LiOH lepiej
strąca RNA, pozwala na pozbycie się większości DNA.
CTAB jest usuwany za pomocą roztworu o wysokiej zawartości NaCl. Wówczas kompleks
CTAB-kwasy nukleinowe jest rozpuszczalny w wodzie. Kwasy nukleinowe strąca się za
pomocą 96% etanolu.
Podczas izolacji wykorzystuję się wodę wolną od RNA-azy.
Otrzymane RNA traktuje się DNA-azą, aby pozbyć się pozostałości DNA.
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Jakość wyizolowanego RNA sprawdza się za pomocą
elektroforezy na żelu agarozowym. Jest to istotny element,
gdyż zdegradowane RNA prowadzi do niedoboru końców 5’.
Ilość
wyizolowanego
RNA
sprawdza
się
spektrofotometrycznie. Pozwala to na standaryzację próbek.
W przeciwnym razie ta sama ilość roztworu odpowiada
różnej ilości RNA. Kwasy nukleinowe absorbują światło UV o
długości fali 260 nm. Pomiar ilości zaabsorbowanego światła
(absorbancja) umożliwia określenie ilości wyizolowanego
Rys. 2.1b. Obraz RNA na żelu
RNA.
Wzbogacanie mRNA. Typowe ekstrakty zawierają 98% rRNA, agarozowym.
dlatego niezbędne jest jego pozbycie za pomocą metod wykorzystujących polyA,
hybrydyzację rRNA ze specyficznymi sondami oraz jego związanie z magnetycznymi
cząstkami.
Powyższa procedura izolacji RNA jest długotrwała, dlatego często wykorzystuje się
komercyjne zestawy, które na ogół przystosowane do jednego typu materiały, np. płynów
ustrojowych nie zawierających tkanek ludzkich. Uzyskane RNA jest na ogół gorszej jakości.
Często pomija się także trawienie DNA-azą oraz wzbogacanie mRNA.
2.2. Mikromacierze
Mikromacierze to krótkie oligonukleotydowe sondy
przyczepione do stałego podłoża. Ilość transkryptu jest
określana przez hybrydyzację z sondą. Transkrypty
przekształcane są na cDNA i znakowane fluorescencyjnie.
Na ogół kontrola jest znakowana na zielono, a próba na
czerwono. Intensywność fluorescencji koreluje z ilością
transkryptu. Mikromacierze wykorzystują znajomość
genomu danego organizmu. Na ogół jednemu
transkryptowi odpowiada kilkanaście sond, co pozwala na
dokładną kwantyfikację. Odczyt danych wymaga
prawidłowego
rozróżnienia
szeregów
o
różnych
właściwościach. Odczytu dokonuje się w dwóch kanałach,
Rys. 2.2a. Obraz mikromacierzy
zielonym i czerwonym. Wyniki uzyskane z obu kanałów są
dodatkowo łączone w komputerze. W zależności, który transkrypt jest liczniejszy, ta barwa
przeważa na połączonym obrazie. Oblicza się także stosunek czerwieni do zieleni uzyskując
odczyt ilościowy.
2.2.1. Proszę
obejrzeć
animację
technologii
mikromacierzy
na
stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=0ATUjAxNf6U, a następnie proszę odpowiedzieć na
poniższe pytania.
A. Dlaczego cDNA z różnych prób znakuje się fluorochromami o różnych kolorach, a potem
różnie znakowane próby miesza się? (1 punkt)
B. Czym są „spoty” w mikromacierzach? (1 punkt)
C. Co się dzieje po potraktowaniu mikromacierzy mieszaniną znakowanego cDNA? (1 punkt)
D. Na czym polega odczyt mikromacierzy? (1 punkt)
Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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2.2.2. Odczyt i analiza danych z mikromacierzy
Ilość znakowanego cDNA, który
łączy
się
z
sondą
na
mikromacierzy
(spot)
jest
proporcjonalna do ilości danego
typu cDNA w próbie, a ta zależy
od poziomu ekspresji genu.
Jeżeli gen A produkuje 10
cząsteczek mRNA, a gen B 2
cząsteczki mRNA, to spot dla
genu
A
będzie
5
razy
intensywniejszy niż spot dla
C.
A.
B.
genu B. Jeżeli dla genu A, w
Rys. 2.2b. Dane rzeczywiste, obraz górny przedstawia połączone
kontroli jest 10 cząsteczek obrazy z kanału zielonego i czerwonego. A. Ekspresja genu była w
mRNA, a w próbie 2 cząsteczki kontroli oraz w próbie, ale silniej w próbie stąd kolor
mRNA, to 5 razy mniej pomarańczowy. B. Porównywalna ekspresja genu w kontroli i w
cząsteczek mRNA z próby próbie. C. Ekspresja genu jest w obu próbach, ale silniejsza w
kontroli dlatego spot jest jasno-zielony.
połączy się ze spotem A, co
sprawi, że dla genu A będzie przeważała barwa zielona.
Ilość światła emitowanego przez każdy spot jest określano komputerowo, przykładowo ilość
światła emitowanego przez spoty na rys. 2.2b przy długości fali 532 nm (zielony laser) wynosi
odpowiednio 873 (A), 8556 (B) i 3023 (C). Podobnie podaje się ilość światła zielonego.
Produktem ostatecznym jest stosunek ilości emitowanego światła czerwonego do światła
zielonego (Rp).
Rp = 1, porównywalna ilość emitowanego zielonego i czerwonego światła, połączony spot
widoczny jako barwa żółta, ekspresja genu w kontroli i próbie jest porównywalna.
Rp<1, ilość emitowanego zielonego światła jest większa niż ilość emitowanego światła
czerwonego, połączony spot widoczny jako barwa zielona o różnej intensywności,
ekspresja genu w próbie niższa niż ekspresja genu w kontroli (ang. „downregulated”).
Rp>1, ilość emitowanego zielonego światła niższa niż ilość emitowanego czerwonego
światła, połączony spot widoczny jako barwa czerwona o różnej intensywności, ekspresja
genu w próbie wyższa niż w kontroli (ang. :upregulated”).
Proszę podać wartość Rp dla genów podanych w tabeli. Proszę porównać ekspresję danego genu
względem kontroli (indukcja, represja).
Tabela 2.2a. Dane numeryczne dla mikromacierzy DNA dla próby.
Czerwony sygnał

Zielony sygnał

Tub2 (tubulina)

3 589

2 158

Act1 (aktyna)

1 937

2 004

Sec3 (secretory)

1 500

3 589

Fus1 (tumor supressor)

2 962

3 012

Idh2 (deh. izocytryn,)

3 585

1 209

Gen
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W większości eksperymentów nie prowadzi się porównań statycznych, ale bada się zachowanie
komórek w czasie. W ten sposób uzyskuje się serię pomiarów, która obrazuje zmianę ekspresji
genów w czasie działania jakiegoś czynnika. Na podstawie otrzymanych wartości numerycznych
można geny grupować z wykorzystaniem metod typu UPGMA, NJ, K-clustering, PCA. W ten sposób
możliwa jest identyfikacja grup genów o podobnym wzorze ekspresji (Rys. 2.2c).

Rys. 2.2c. Analiza ekspresji 12 genów w seriach czasowych, 0-10h za
pomocą mikromacierzy. A. Dane numeryczne. B. Odczyt barwny
spotów. C. Dendrogram na podstawie danych numerycznych.
Przykładowo geny M, N i H tworzą jedną grupę na dendrogramie, są
to geny, które w trakcie eksperymentu ulegały represji. Na barwnej
macierzy przeważa kolor zielony, a wartości Rp są <1.
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2.2.3. Ostra białaczka limfatyczna (OBL, ang. ALL – „Acute Lymphoblastic Leukemia) oraz ostra
białaczka szpikowa (ang. AML – Acute Myeloid leukemia) należą do nowotworów komórek
prekursorowych krwi, które są trudno rozróżnialne klinicznie. Badania genetyczne wykazały
istnienie różnic pomiędzy tymi nowotworami na poziomie ekspresji 50 genów. W tabeli
poniżej podano geny, których ekspresja jest charakterystyczna dla każdego typu nowotworu i
które zostały naniesione na mikromacierz wykorzystywaną do diagnozy ALL i AML.
Tabela 2.2b. Geny wykorzystywane w diagnostyce ALL i AML wraz z ich układem na
mikromacierzy,
Lokalizacja na
mikromacierzy

Gen

Nowotwór,
w
którym
występuje wysoki poziom
ekspresji

A1

Zyksyna

AML

A2

Cyklina D3

ALL

A3

Lekki łańcuch miozyny

ALL

A4

HOX A9

AML

A5

SNF2

ALL

B1

Koenzym A

ALL

B2

Receptor leptyny

AML

B3

OP18 (protofilament tubulino podobny)

ALL

B4

Lekki łańcuch Dyneiny

Kontrola negatywna

B5

SRP9 (cząsteczka rozpoznająca sygnał)

ALL

C1

Aktyna

Kontrola pozytywna

C2

Receptor IL7

ALL

C3

CD-33 (receptor transmembranowy)

AML

C4

MCM3 (czynnik uczestniczący w replikacji)

ALL

C5

LYN (kinaza tyrozynowa)

AML

D1

Myc3 (czynnik transkrypcyjny)

Kontrola negatywna

D2

ATPaza

AML

D3

SRP9 (białko rozpoznające sygnał)

AML

D4

CD-19 (antygen limfocytów B)

Kontrola negatywna

D5

Katalaza

AML

E1

Receptor IL8

AML

E2

Lizozym

AML

E3

Topoizomeraza II

ALL

E4

Acetylo-CoA dehydrogenaza

ALL

E5

Glukozo-6-fosfataza

Kontrola pozytywna
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Kontrola pozytywna: ekspresja w obu typach nowotworów
Kontrola negatywna: brak ekspresji w obu typach nowotworów
Poniżej przedstawiono wyniki analizy mikromacierzy u pacjentów A, B i C. Na podstawie
uzyskanych wyników proszę ocenić możliwość wystąpienia ostrej białaczki limfatyczne lub ostrej
białaczki szpikowej u badanych pacjentów.
Pacjent A (2 punkty)
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

A
B
C
D
E

Pacjent B (2 punkty)
1
A
B
C
D
E
Pacjent C (2 punkty)
1
A
B
C
D
E
2.3. RNA-Seq
Jest to sekwencjonowanie RNA, a dokładniej cDNA otrzymanego na bazie RNA. Przeciętna długość
otrzymanych sekwencji to 100 bp. RNA wykorzystuje tzw. głębokie próbkowanie (deep sampling),
które polega na wielokrotnym sekwencjonowaniu danego regionu genomu, danego fragmentu
cDNA wielokrotnie, nawet kilkaset razy. W ten sposób zwiększa się dokładność sekwencji oraz
możliwość wykrycia niewielkich zmian. Otrzymane w wyniku RNA-Seq, krótkie fragmenty
uliniowuje się wykorzystując genom referencyjny i na tej podstawie odtwarza się sekwencję
oryginalnego transkryptu RNA. Do RNA-Seq nadają się metody NGS ze względu na krótki czas
analizy i możliwość wielokrotnego pokrycia danego fragmentu. Minimalna wymagane pokrycie
wynosi 5. Zaletą RNA-Seq jest znacznie mniejsza ilość RNA potrzebnego do analizy, co pozwala
na identyfikowanie sekwencji podlegających słabej transkrypcji (np. nowo powstałe retrokopie).
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Różnice w ekspresji sekwencji mierzone są statystycznie i podawane w postaci wyników
porównań par sekwencji dotyczących różnych warunków (np. kontrola – stres) wraz z
prawdopodobieństwem. Dane często przedstawiane są w postaci mapy dla wszystkich
analizowanych genów. Kolor czerwony oznacza silną ekspresję, biały przeciętną, a niebieski słabą.
Geny z podobnym poziomem ekspresji są grupowane.

Rys. 2.3a. Mapa ekspresji genów dla kilku prób. Czerwony: silna ekspresja, biały –
przeciętna ekspresja, niebieski – słaba ekspresja. Geny pogrupowane są w trzy zbiory na
podstawie podobnego poziomu ekspresji. Przykładowo, geny ze zbioru 1 ulegają silnej
ekspresji w próbach 1, 2, 3 oraz słabej w próbach 4-9. Geny ze zbioru 2 i 3 ulegają słabej
ekspresji w próbach 1, 2, 3, silnej ekspresji w próbach 4 i 5. Ekspresja w próbach 6-9 jest
zróżnicowana.
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Rys. 2.3b. Mapa ekspresji genów w mózgu człowieka uzyskana przy pomocy RNA-SEQ dla transkryptów
pochodzących z 67 genów kodujących białka wiążące się z RNA (RBP). Górny dendrogram grupuje próby z różnych
części mózgu, dendrogram po prawej stronie grupuje geny.
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3. Transkryptom człowieka
3.1. Dane dotyczące transkryptomu człowieka
W analizie transkryptomu człowieka wykorzystuje się mikromacierze oraz RNA-Seq. Ta druga
metoda jest stosowana coraz częściej ze względu na większą rozdzielczość. Obecnie dostępna
jest analiza ilościowa transkryptów z większości tkanek ludzkich. W analizie wykorzystuje się na
ogół mieszaninę komórek różnego typu z danej tkanki. Analiza transkryptomu prowadzona jest
przez trzy konsorcja: HPA (Human Protein Atlas), FANTOM, GTEx (Genome Based Tissue
Expression). Każde z konsorcjów wykorzystuje nieco inny zestaw tkanek.

Kresomózgowie

Móżdżek

Przysadka mózgowa

Migdałek

Ślinianki

Tarczyca

Płuca
Węzły chłonne
Wątroba
Nadnercze
Pęcherzyk żółciowy

Przełyk
Mięsień sercowy
Pierś
Żołądek
Śledziona

Dwunastnica

Nerka

Jelito cienkie

Trzustka

Okrężnica

Jajowód

Wyrostek robaczkowy
Odbytnica

Mięśnie gładkie
Prostata
Pęcherz moczowy
Jądra

Mięśnie szkieletowe
Tkanka tłuszczowa
Skóra

Jajnik
Łożysko

Endometrium
Szyjka macicy
Pochwa
Szpik kostny

Krew
Tętnice
Nerwy

Rys. 3.1. Tkanki i organy wykorzystane w projektach analizy transkryptomu człowieka.
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Odpowiedzi
1. Wzory ekspresji genów
1.2. Ekspresja fakultatywna
1.2.1. Na rysunku 1.2 przedstawiono wzrost E. coli na
pożywce zawierającej glukozę i laktozę. Proszę
wyjaśnić wykres oraz podać jakie mechanizmy
regulacji ekspresji genów zostały uruchomione. (2
punkty)
Bakterie początkowy wykorzystywały glukozę
jako źródło węgla, po jej wyczerpaniu zaczęły
wykorzystywać laktozę.
W pierwszej fazie wzrostu glukoza była
wykorzystywana ponieważ zadziałała represja
kataboliczna. Glukoza obecna w pożywce
blokuje cyklazę adenylową i nie powstaje Rys. 1.2. Wzrost E. coli na pożywce
kompleks
CAP-cAMP
niezbędny
do zawierającej glukozę i laktozę.
uruchomienia operonu laktozowego.
W drugiej fazie wzrostu, gdy już nie było glukozy, cyklaza adenylowa została odblokowana
i powstał kompleks CAP-cAMP, który połączył się z operatorem operonu laktozowego i
umożliwił przyłączenie polimerazy RNA. Jednocześnie represor został zablokowany przez
laktozę, co także umożliwiło transkrypcję genów struktury operonu laktozowego.
1.3. Zmienność ekspresji genów u człowieka
1.3.1. Analiza wykresu
A. Korzystając z bazy OMIM (https://www.omim.org) proszę podać nazwę i lokalizację
cytogenetyczną każdego z genów wymienionych na rys. 1.3. Jaką funkcję dany gen pełni?
(1 punkt).
HIG2: białko sprzężone z cząstkami lipidowymi indukowanymi niedotlenieniem (hypoxiainducible lipid droplet associated protein),
Lokalizacja: 7q32.1
Funkcja: promuje pobieranie i magazynowanie trójglicerydów.
FUCA1: fukozydaza
Lokalizacja: 1p36.11
Funkcja: Enzym występujący w lizosomach, uczestniczy w degradacji glikoprotein i
glikolipidów zawierających fukozę (deoksycukier).
Gen sprzężony z genem czynnika Rh.
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FEZ1: gen kodujący białko zeta 1 związane z fascykulacją i elongacją
Lokalizacja: 11q24.2
Funkcja: niezbędne do wydłużania aksonów.
SIT1: sygnałowe, transmembranowe białko adaptorowe
Lokalizacja: 9p13.3
Funkcja: pośredniczy w interakcji między receptorami zewnątrzkomórkowymi i
szlakami sygnałowymi w komórce.
PITPNC1: koduje białko nośnikowe dla fosfatydyloinozytolu
Lokalizacja: 17q24.2
Funkcja: białko nośnikowe.
CD38: antygen, ADP-cyklaza rybozylowa
Lokalizacja: 4p15.32
Funkcja: białko transmembranowe
RPLP2: koduje białko rybosomowe, fosfoproteina rybosomowa
Lokalizacja: 11p15.5
Funkcja: obecne w wielu kopiach, niezbędne w elongacji
PSPH: gen fosfatazy fosfoserynowej
Lokalizacja: 7p11.2
Funkcja: białko katalizuje ostatni z etapów syntezy L-seryny.
HSD17B12: koduje dehydrogenazę beta-hydroksysteroidów
Lokalizacja: 11p11.2
Funkcja: uczestniczy w elongacji kwasów tłuszczowych, redukuje 3-ketoacylo-CoA do
3-hydroksyacylo-CoA.
LRAP: koduje aminopeptydazę retikulum endoplazmatycznego 2
Lokalizacja: 5q15
Funkcja: hydroliza aminokwasów na końcu N białek.
PARK7: gen związany z chorobą Parkinsona, onkogen DJ1
Lokalizacja: 1p36.23
Funkcja: efekt plejotropowy, pełni funkcję białka opiekuńczego,
transkrypcyjnego, antyoksydanta, utrzymuje homeostazę mitochondrialną.

czynnika

ATP5J2: koduje mitochondrialną syntetazę ATP
Lokalizacja: 7q22.1
Funkcja: katalizuję syntezę ATP, białko membranowe.
B. Na podstawie wykresu proszę podać geny, które są najmniej zmienne w populacjach
ludzkich. (1 punkt)
RPLP2 (fosfoproteina rybosomowa), PARK7 (onkogen), ATPJ5 (syntetaza ATP).
Kornelia Polok, polokkornelia@gmail.com
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2. Metody analizy ekspresji genów
2.2. Mikromacierze
2.2.1. Proszę
obejrzeć
animację
technologii
mikromacierzy
na
stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=0ATUjAxNf6U, a następnie proszę odpowiedzieć na
poniższe pytania.
A. Dlaczego cDNA z różnych prób znakuje się fluorochromami o różnych kolorach, a potem
różnie znakowane próby miesza się? (1 punkt)
Różne kolory pozwalają odróżnić kontrolę od próby. Na ogół kontrolę znakuje się na
zielono, a próbę na czerwono. Próby się miesza, aby jednocześnie hybrydyzować oba typy
cDNA z mikromacierzą. Dzięki temu w jednym eksperymencie (na jednym szkiełku) można
obserwować hybrydyzację kontroli i próby.
B. Czym są „spoty” w mikromacierzach? (1 punkt)
Spoty reprezentują różne geny, sekwencje. Są to jednoniciowe fragmenty DNA, które
mogą parować z komplementarną sekwencją cDNA. Czasami jeden gen jest
reprezentowany przez kilka spotów, co zwiększa wiarygodność analizy.
C. Co się dzieje po potraktowaniu mikromacierzy mieszaniną znakowanego cDNA? (1 punkt)
Dochodzi do hybrydyzacji czyli łączenia się jednoniciowych fragmentów DNA w spotach
ze znakowanym cDNA. Część spotów (sekwencji) hybrydyzuje tylko z czerwono
znakowanym cDNA (próba), część spotów hybrydyzuje tylko z zielono znakowanym cDNA,
część spotów hybrydyzuje z oboma typami cDNA, przy czym reakcja jest ilościowa. Jeżeli
w mieszaninie jest więcej cDNA znakowanego na czerwono, to również więcej
znakowanego na czerwono cDNA będzie hybrydyzowało ze spotem niż cDNA
znakowanego na zielono.
D. Na czym polega odczyt mikromacierzy? (1 punkt)
Mikromacierz skanuje się za pomocą zielonego lasera. Ujawnia on spoty, które
hybrydyzowały z cDNA znakowanym na zielono (fluorochrom świeci na zielono przy
długości fali 532 nm). Obraz zapisuje się w komputerze.
Następnie mikromacierz skanuje się czerwonym laserem (długość fali 635 nm). Ujawnia
on spoty hybrydyzujące z cDNA znakowanym na czerwono. Obraz ponownie zapisuje się w
komputerze.
Otrzymane dwa obrazy łączy się w jeden.
Spot zielony wskazuje, że dany gen podlegał ekspresji tylko w kontroli, spot czerwony
oznacza, że gen podlegał ekspresji tylko w próbie, spot żółty, że porównywalny poziom
ekspresji był w kontroli i próbie.
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2.2.2. Proszę podać wartość Rp dla genów podanych w tabeli. Proszę porównać ekspresję danego
genu względem kontroli (wzrost, spadek, porównywalna).
Tabela 2.2a. Dane numeryczne dla mikromacierzy DNA dla próby.
Ekspresja
względem
kontroli

Czerwony sygnał

Zielony sygnał

Rp

Tub2 (tubulina)

3 589

2 158

1,66

Indukcja

Act1 (aktyna)

1 937

2 004

0,97

Porównywalna

Sec3 (secretory)

1 500

3 589

0,42

Represja

Fus1 (tumor supressor)

2 962

3 012

0,98

Porównywalna

Idh2 (deh. izocytryn,)

3 585

1 209

2,97

Indukcja

Gen

2.2.3. Ostra białaczka limfatyczna (OBL, ang. ALL – „Acute Lymphoblastic Leukemia) oraz ostra
białaczka szpikowa (ang. AML – Acute Myeloid leukemia) należą do nowotworów komórek
prekursorowych krwi, które są trudno rozróżnialne klinicznie. Badania genetyczne wykazały
istnienie różnic pomiędzy tymi nowotworami na poziomie ekspresji 50 genów. W tabeli
poniżej podano geny, których ekspresja jest charakterystyczna dla każdego typu nowotworu i
które zostały naniesione na mikromacierz wykorzystywaną do diagnozy ALL i AML.
Poniżej przedstawiono wyniki analizy mikromacierzy u pacjentów A, B i C. Na podstawie
uzyskanych wyników proszę ocenić możliwość wystąpienia ostrej białaczki limfatyczne lub ostrej
białaczki szpikowej u badanych pacjentów. Proszę uzasadnić opinię.
Pacjent A (2 punkty)
1

2

3

4

5

A
B
C
D
E
Uwzględniamy tylko geny, które podlegają silnej aktywacji, a więc czerwone.
C1 (aktyna) i E5 (glukozo-6-fosfataza) to kontrole pozytywne, ulegają ekspresji w obu
typach białaczek.
A2 (cyklina), A3 (lekki łańcuch miozyny), B1 (koenzym A), B3 (OP18), C4 (MCM3), E3
(topoizomeraza II) ulegają aktywacji w ostrej białaczce limfatycznej, również w badanej
próbie ekspresja była silna.
A5 (SNF2), E4 (Acetylo-CoA dehydrogenaza) ulegają silnej ekspresji w białaczce
limfatycznej, w próbie jest przeciętna aktywacja.
B5 (SRP9), C2 (receptor IL7) – ulegają silnej ekspresji w białaczce limfatycznej, w
próbie ekspresja jest na poziomie kontroli, wynik nierostrzygający.
8 z 10 genów charakteryzujących się silną ekspresją w ostrej białaczce limfatycznej
wykazywało aktywację u pacjenta A, z czego 6 genów silną aktywację. Pacjent ma ostrą
białaczkę limfatyczną (ALL).
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Pacjent B (2 punkty)
1

2

3

4

5

A
B
C
D
E
Uwzględniamy tylko geny, które podlegają silnej aktywacji, a więc czerwone.
C1 (aktyna) i E5 (glukozo-6-fosfataza) to kontrole pozytywne, ulegają ekspresji w obu
typach białaczek, nie są informatywne.
A4 (HOXA9), B2 (receptor leptyny), ulegają aktywacji w ostrej białaczce szpikowej,
również w badanej próbie ekspresja była silna.
B5 (SRP9) ulega silnej ekspresji w ostrej białaczce limfatycznej, w próbie A ekspresja
była podobna jak w kontroli, a więc wynik nierozstrzygający.
D2 (receptor IL7) – ulegają silnej ekspresji w białaczce szpikowej, w próbie ekspresja
jest na poziomie kontroli, wynik nierozstrzygający.
Jedynie 2 z 10 genów ulegających silnej ekspresji w AML wykazało wysoką aktywność
w próbie. Wyniki dla B5 i D2 są nierozstrzygające, gdyż ekspresja jest na poziomie
kontroli.
Nie ma podstaw do zdiagnozowania ostrej białaczki szpikowej, a także ostrej białaczki
limfatycznej.
Pacjent C (2 punkty)
1

2

3

4

5

A
B
C
D
E
C1 (aktyna) i E5 (glukozo-6-fosfataza) to kontrole pozytywne, ulegają ekspresji w obu
typach białaczek, nie są informatywne.
A1 (zykstyna), A4 (HOXA9), B2 (receptor leptyny), C3 (CD33), D2 (ATP-aza) ulegają
aktywacji w ostrej białaczce szpikowej, również w badanej próbie ekspresja była silna.
C5 (LYN), D5 (katalaza), E2 (lizozym) – ulegają silnej ekspresji w ostrej białaczce
szpikowej, w próbie jest przeciętna aktywacja.
B2 (receptor leptyny), D3 (SRP9) ulegają silnej ekspresji w ostrej białaczce szpikowej, w
próbie ekspresja na poziomie kontroli, wynik nierostrzygający.
8 z 10 genów ulegających silnej ekspresji w AML wykazało wysoką aktywność w
próbie, z czego dla 5 genów stwierdzono silną aktywację. Pacjent ma ostrą białaczkę
szpikową.
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