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DNA microarray probe design
Summary
DNA microarrays are widely used in many areas of biological research. They
are an efficient tool for gene expression analysis due to a high level of parallelism, what means that they allow for simultaneous measuring of the
transcriptional activity of all genes present in the studied genome. The quality
of the results obtained using microarrays depends among other factors on the
proper design of probes. Two general features which should characterize each
probe are sensitivity and specificity. Since designing a set of probes having both
of these properties is usually a complex task, many algorithms supporting this
process have been developed and implemented. However, the designing
method should be carefully chosen such that the results will match the requirements following from the nature of the biological problem to be solved. In this
paper the criteria used for DNA microarray design are described and some computer based approaches are presented.
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1. Wstêp
Jednym z najwiekszych wyzwañ przed jakimi stoi obecnie
biologia molekularna i obliczeniowa jest dok³adne poznanie
struktury genomów oraz mechanizmów kontroluj¹cych sposób
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ich funkcjonowania. W tym celu tworzone s¹ coraz bardziej doskona³e narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce precyzyjn¹ analizê aktywnoœci transkrypcyjnej genomu oraz œledzenie zachodz¹cych w nim zmian. Jednym z takich narzêdzi s¹ mikromacierze DNA.
Mikromacierze s¹ miniaturowymi uk³adami hybrydyzacyjnymi sk³adaj¹cymi siê
z sond specyficznie rozpoznaj¹cych fragmenty poszczególnych genów lub transkryptów. Mog¹ one s³u¿yæ zarówno do analizy strukturalnej jak i funkcjonalnej genomu, st¹d znajduj¹ liczne zastosowania w wielu dziedzinach biologii i medycyny.
Podstawowym problemem, jaki nale¿y rozwi¹zaæ przed przyst¹pieniem do w³aœciwych badañ jest odpowiednie zaplanowanie ca³ego eksperymentu. Je¿eli nie korzystamy z macierzy komercyjnej g³ównym zadaniem staje siê zaprojektowanie zestawu sond, które bêd¹ nastêpnie umieszczone na macierzy. Warunkiem niezbêdnym uzyskania wiarygodnych wyników w eksperymencie mikromacierzowym jest
wysoka czu³oœæ oraz specyficznoœæ sond. Oznacza to, ¿e ka¿da z nich musi specyficznie rozpoznawaæ fragment genomu lub transkryptomu powsta³ego podczas ekspresji informacji genetycznej. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ problemu projektowania
mikromacierzy do jego rozwi¹zania stosowane s¹ metody informatyczne (1). W pracy przedstawione zostan¹ podstawowe kryteria stosowane przy doborze sond oraz
przyk³ady wykorzystywanych w praktyce algorytmów.

2. Projektowanie sond
Dwie zasadnicze cechy, jakie powinny posiadaæ sondy, z których zbudowana jest
mikromacierz to wysoka czu³oœæ oraz specyficznoœæ. Pierwsza z tych cech oznacza,
¿e dana sonda z wysokim prawdopodobieñstwem hybrydyzuje z okreœlonym fragmentem DNA lub RNA, którego obecnoœæ w badanej próbie ma wykrywaæ. Jednym
z podstawowych warunków, jakie musi spe³niæ sonda jest zatem pe³na komplementarnoœæ do wybranego fragmentu sekwencji docelowej. Z kolei specyficznoœæ sondy
oznacza minimalizacjê prawdopodobieñstwa jej hybrydyzacji do sekwencji innej ni¿
docelowa. Poszukiwana sonda powinna zatem charakteryzowaæ siê jak najmniejszym stopniem komplementarnoœci do wszystkich sekwencji, które mog¹ znaleŸæ
siê w badanej próbie, z wyj¹tkiem sekwencji docelowej. Z algorytmicznego punktu
widzenia zapewnienie wysokiej czu³oœci jest zadaniem stosunkowo prostym – nale¿y dla ka¿dej sekwencji, która ma byæ wykrywana za pomoc¹ mikromacierzy zaprojektowaæ w pe³ni komplementarn¹ sondê – przy czym zarówno sonda, jak
i komplementarny do niej fragment sekwencji docelowej samodzielnie nie powinny
tworzyæ stabilnych struktur drugorzêdowych. O wiele bardziej skomplikowanym
problemem jest zapewnienie wysokiej specyficznoœci sond. Oczywiœcie, ka¿da
z nich musi posiadaæ obie w³aœciwoœci jednoczeœnie, dlatego jako sondê nale¿y wybraæ taki oligonukleotyd, który jest w pe³ni komplementarny do fragmentu wybranego genu lub mRNA, a jednoczeœnie jak najmniej komplementarny do wszystkich
innych genów lub mRNA z badanej próby. Jest to zatem zadanie minimalizacji warBIOTECHNOLOGIA 4 (83) 54-67 2008
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toœci pewnego kryterium. Mo¿e ono jednak zostaæ sformu³owane w inny sposób, tj.
mog¹ byæ poszukiwane sekwencje, których stopieñ komplementarnoœci do sekwencji innych ni¿ docelowe nie przekracza pewnego progu, poni¿ej którego prawdopodobieñstwo hybrydyzacji jest wystarczaj¹co ma³e.
Wspomniana pe³na komplementarnoœæ lub jej brak ma zapewniæ zachodzenie hybrydyzacji z jak najwiêkszym lub jak najmniejszym prawdopodobieñstwem. Jego wielkoœæ zale¿eæ bêdzie przede wszystkim od energii wi¹zañ wodorowych, jakie mog¹ siê
utworzyæ miêdzy cz¹steczkami DNA lub RNA. U¿ytecznym parametrem bêd¹cym miar¹
tej energii jest temperatura topnienia dupleksu (Tm) DNA/DNA, DNA/RNA lub RNA/RNA.
Tm definiuje siê jako temperaturê, w której równo po³owa dupleksów ulega rozpleceniu (przejœciu z formy dwuniciowej do jednoniciowej) (2-4). W rezultacie podstawowym kryterium stosowanym przy projektowaniu sond nie jest komplementarnoœæ sekwencji (komplementarnoœæ dwóch ci¹gów znaków), lecz temperatura topnienia dupleksu tworzonego przez te sekwencje. Oczywiœcie istnieje zale¿noœæ pomiêdzy
ci¹gami znaków reprezentuj¹cymi sekwencje a temperatur¹ topnienia, ale zwi¹zek
ten nie jest do koñca jasny. Precyzyjne obliczenie temperatury topnienia dupleksu jest
z³o¿onym zagadnieniem termodynamicznym, które nie doczeka³o siê dot¹d dok³adnego rozwi¹zania. Niemniej jednak wiele badañ, w których d¹¿ono do okreœlenia zale¿noœci temperatury topnienia od sekwencji nukleotydowej cz¹steczek tworz¹cych dupleks zosta³o przeprowadzonych i pewne modele z nich wynikaj¹ce s¹ z powodzeniem stosowane w praktyce. Ró¿ni¹ siê one oczywiœcie dok³adnoœci¹ wyznaczanej
temperatury i z³o¿onoœci¹ obliczeñ koniecznych do przeprowadzenia. Wed³ug najprostszego z nich ka¿da para A-T wnosi 2°C do temperatury topnienia dupleksu, a para
C-G wnosi 4°C (2,3). Choæ bardzo uproszczony, model ten jest czêsto stosowany do
projektowania starterów do reakcji PCR. Najbardziej zbli¿one do rzeczywistoœci wyniki daje metoda najbli¿szego s¹siada, w której, przynajmniej do pewnego stopnia,
uwzglêdniana jest nie tylko liczba poszczególnych nukleotydów w cz¹steczkach tworz¹cych dupleks, ale równie¿ ich sekwencje (4-6). Wad¹ standardowej wersji tej metody jest to, ¿e daje ona stosunkowo dok³adne wyniki dla sekwencji ca³kowicie komplementarnych, natomiast zawodzi w przypadku wystêpowania ró¿nego typu niedopasowañ. Dlatego model zosta³ rozszerzany przez wprowadzanie dodatkowych parametrów odpowiadaj¹cych ró¿nego rodzaju niedopasowaniom (7-12). Niezale¿nie jednak
od metody, jaka zosta³a wykorzystana do wyznaczenia temperatury topnienia, sondy
nale¿y zaprojektowaæ w taki sposób, by dupleksy jakie tworz¹ one z sekwencjami docelowymi charakteryzowa³y siê identycznymi lub zbli¿onymi wartoœciami Tm. Jednak¿e dupleksy tworzone z sekwencjami innymi ni¿ docelowe powinny mieæ temperatury
topnienia na tyle niskie, by nie dochodzi³o do ich utworzenia.
Przedstawiliœmy jedynie ogólny zarys metody projektowania macierzy DNA,
w której zasadniczym kryterium przydatnoœci sond jest temperatura topnienia dupleksu. W praktyce sondy wybiera siê na podstawie szeregu ³atwych do sprawdzenia kryteriów cz¹stkowych, których suma stanowi przybli¿enie kryterium dok³adnej
temperatury topnienia. Najczêœciej stosowane s¹ nastêpuj¹ce regu³y (13-17):
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– zawartoœæ danego nukleotydu w sondzie nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 50% sekwencji,
– fragmenty sk³adaj¹ce siê z nukleotydów jednego rodzaju nie powinny przekraczaæ 25% d³ugoœci sondy,
– zawartoœæ nukleotydów GC powinna mieœciæ siê w granicach od 30 do 70%,
– oligonukleotydy bêd¹ce sondami oraz komplementarne do nich sekwencje docelowe nie powinny tworzyæ stabilnych struktur drugorzêdowych,
– d³ugoœæ ci¹g³ego fragmentu sondy (podci¹gu) komplementarnego do sekwencji nie bêd¹cej sekwencj¹ docelow¹ nie powinna przekraczaæ 15 nukleotydów,
– stopieñ komplementarnoœci do sekwencji nie bêd¹cej sekwencj¹ docelow¹ nie
powinien przekraczaæ 75%.
Kryteria te zosta³y m. in. wykorzystane przy tworzeniu programu PICKY (18),
którego ciekaw¹ w³aœciwoœci¹ jest brak koniecznoœci okreœlenia dok³adnej d³ugoœci
projektowanych sond oraz temperatury topnienia. U¿ytkownik podaje jedynie pewien zakres d³ugoœci sond oraz minimaln¹ ró¿nicê miêdzy temperaturami topnienia
dupleksów tworzonych z sekwencjami docelowymi i pozosta³ymi sekwencjami. Bior¹c pod uwagê te ograniczenia program PICKY dobiera sondy tak, by wykazywa³y
one maksymaln¹ czu³oœæ i specyficznoœæ.
W jednej z metod projektowania mikromacierzy genomowych unikatowoœæ sond
sprawdzana jest na podstawie odleg³oœci Levensteina (18). Zgodnie z definicj¹ odleg³oœæ Levensteina miêdzy sekwencjami s i t, oznaczona przez L(s,t), równa jest najmniejszej liczbie elementarnych operacji edycyjnych niezbêdnych do przekszta³cenia s w t (lub odwrotnie) (19). Wspomnianymi operacjami jest zamiana, wstawienie
i usuniêcie pojedynczego znaku. Autorzy metody przyjmuj¹, ¿e oligonukleotyd
s jest unikatowy, je¿eli nie istnieje (w zbiorze rozwa¿anych sekwencji) oligonukleotyd t taki, ¿e L(s,t)£k, gdzie k jest przyjêtym progiem, a ponadto wyst¹pienia s i t
w analizowanych sekwencjach nie nak³adaj¹ siê na siebie. Autorzy przyjêli d³ugoœæ
sond równ¹ 25 nukleotydów, natomiast wartoœæ progu k ustalona zosta³a na 4.
Wyselekcjonowane w ten sposób sondy poddawane s¹ dalszej analizie, w której
zmierza siê do usuniêcia zarówno tych, które mog¹ hybrydyzowaæ same ze sob¹ jak
i tych, które tworz¹ z sekwencjami docelowymi dupleksy o zbyt niskiej temperaturze topnienia. W tym celu zastosowano nastêpuj¹ce kryteria:
– oligonukleotyd mo¿e zawieraæ najwy¿ej 12 nukleotydów A, 12 nukleotydów T,
10 nukleotydów C i 10 nukleotydów G,
– ¿aden podci¹g o d³ugoœci 8 nukleotydów nie mo¿e zawieraæ wiêcej ni¿ 6 nukleotydów A, 6 T, 4 C i 4 G,
– sonda mo¿e zawieraæ najwy¿ej 6 kolejnych nukleotydów A, 6 nukleotydów T, 5
nukleotydów C i 5 nukleotydów G,
– koñce sondy nie powinny byæ wzajemnie komplementarne.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wymienione kryteria s¹ jedynym warunkiem
maj¹cym zapewniæ odpowiedni¹ temperaturê topnienia dupleksów tworzonych
przez sondy z sekwencjami z badanej próby.
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Na podobnych zasadach oparty zosta³ program YODA (20). W tym przypadku proces projektowania ma zapewniæ odpowiedni¹ czu³oœæ, specyficznoœæ oraz spójnoœæ
sond. Za³o¿ona czu³oœæ sond osi¹gana jest poprzez eliminacjê oligonukleotydów, które mog¹ tworzyæ stabilne struktury drugorzêdowe b¹dŸ homodimery. Sondy posiadaj¹ce takie w³aœciwoœci mia³yby ograniczon¹ zdolnoœæ do hybrydyzacji z sekwencj¹
docelow¹. Specyficznoœæ zapewniana jest przez eliminacjê z pocz¹tkowego zbioru oligonukleotydów tych jego elementów, które wykazuj¹ wiêcej ni¿ 75% komplementarnoœci do sekwencji innej ni¿ docelowa oraz tych, które zawieraj¹ podci¹g d³u¿szy ni¿
15 nukleotydów ca³kowicie komplementarny do sekwencji ró¿nej od docelowej. Ponadto eliminowane s¹ oligonukleotydy zawieraj¹ce d³ugie podci¹gi z³o¿one z nukleotydów jednego rodzaju. Spójnoœæ zapewniana jest poprzez dobór oligonukleotydów
o zbli¿onej temperaturze topnienia oraz takich, które s¹ komplementarne do okreœlonego obszaru sekwencji docelowej, np. blisko koñca 3’ lub 5’, b¹dŸ blisko œrodka sekwencji – w zale¿noœci od sposobu przygotowania badanej próby.
Do okreœlenia temperatury topnienia stosowany jest model najbli¿szego s¹siada
z parametrami podanymi przez SantaLuciê (4). Najpierw wyznaczana jest œrednia
temperatura topnienia dupleksów tworzonych przez wszystkie oligonukleotydy
o podanej d³ugoœci, a nastêpnie u¿ytkownik podaje dopuszczalny zakres temperatur. Na wstêpie sprawdza siê czy w obrêbie oligonukleotydów o zadanej d³ugoœci
wystêpuj¹ wczeœniej zdefiniowane przez u¿ytkownika tzw. sekwencje zabronione,
np. podci¹gi sk³adaj¹ce siê z nukleotydów jednego rodzaju. Oligonukleotydy zawieraj¹ce takie sekwencje s¹ eliminowane ze zbioru potencjalnych sond. Nastêpnie
sprawdzana jest temperatura topnienia dupleksów tworzonych przez oligonukleotydy, które przesz³y pozytywnie poprzedni test. Jeœli nie mieœci siê ona we wczeœniej zdefiniowanym przedziale wartoœci, sonda jest odrzucana. W dalszej kolejnoœci
sprawdzana jest mo¿liwoœæ tworzenia przez oligonukleotydy stabilnych struktur
drugorzêdowych. W badaniu tym nie jest stosowane podejœcie termodynamiczne,
gdy¿ jego celem nie jest znalezienie najbardziej stabilnej struktury, lecz sprawdzenie, czy powstanie jakiejkolwiek struktury tego typu jest prawdopodobne.
Na tym etapie weryfikacji oligonukleotydów ka¿dej sekwencji docelowej mo¿na
przypisaæ wiele potencjalnych sond (mo¿e siê jednak równie¿ zdarzyæ, ¿e pewnej
sekwencji nie bêdzie mo¿na przypisaæ ¿adnej sondy). W celu zidentyfikowania najlepszych sond, dla ka¿dej z sekwencji docelowych przeprowadzana jest dodatkowa
selekcja. Podstawowym jej celem jest wybór odpowiedniego podzbioru sond, którego elementy bêd¹ wykazywaæ jak¹œ charakterystyczn¹ cechê np. równomierny rozk³ad wzd³u¿ sekwencji docelowej. Innym kryterium selekcji mo¿e byæ po³o¿enie
sond blisko jednego z koñców lub œrodka sekwencji docelowej. Mo¿liwe jest te¿
za¿¹danie, by sondy nie nak³ada³y siê na siebie.
Koñcowa analiza potencjalnych sond, które przesz³y przez wszystkie poprzednie
etapy polega na sprawdzeniu mo¿liwoœci dimeryzacji oraz okreœleniu komplementarnoœci do sekwencji innych ni¿ docelowe. Domyœlny próg komplementarnoœci, powy¿ej którego oligonukleotydy s¹ odrzucane wynosi 80%.
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W innej metodzie projektowania sond wykorzystuje siê drzewa sufiksowe oraz
programowanie dynamiczne (21). Metoda ta rozpoczyna dzia³anie od konstrukcji
uogólnionego drzewa sufiksowego na podstawie sekwencji komplementarnych do
sekwencji docelowych. Drzewo sufiksowe jest struktur¹ danych umo¿liwiaj¹c¹ szybkie wyszukiwanie powtarzaj¹cych siê podsekwencji. W³aœciwoœæ ta jest wykorzystana do identyfikacji niespecyficznych oligonukleotydów, które s¹ usuwane ze zbioru
sond. Dla wszystkich dupleksów tworzonych przez kandydatów na sondy i podci¹gi
sekwencji docelowych obliczana jest ich temperatura topnienia. Jest ona wyznaczana za pomoc¹ rozszerzonego modelu najbli¿szego s¹siada, w którym oprócz par
Watsona-Cricka uwzglêdnione s¹ równie¿ inne pary zasad, a tak¿e pozycje niesparowane. Ze wzglêdu na fakt, ¿e genomowe DNA zawieraj¹ du¿o powtarzaj¹cych siê
podsekwencji, efektywnoœæ algorytmu mo¿e zostaæ zwiêkszona przez unikanie wielokrotnego obliczania temperatury topnienia dla pewnych fragmentów sond oraz
sekwencji docelowych. W tym celu ju¿ w pocz¹tkowej fazie dzia³ania algorytmu potencjalne sondy s¹ zapisane w uogólnionym drzewie sufiksowym. W interesuj¹cy
sposób rozwi¹zany zosta³ problem wyznaczania temperatur topnienia za pomoc¹
programowania dynamicznego. Poniewa¿ oprócz dupleksów ca³kowicie dopasowanych nale¿y wzi¹æ pod uwagê równie¿ takie, w których wystêpuj¹ niedopasowania,
st¹d najpierw nale¿y wyznaczyæ optymalne dopasowania sond do sekwencji niedocelowych. Miar¹ s³u¿¹c¹ do wyznaczenia tych optymalnych dopasowañ jest temperatura topnienia. Zatem oba problemy, tj. znalezienie optymalnego dopasowania
sond z sekwencjami niedocelowymi oraz wyznaczenie temperatur topnienia odpowiadaj¹cych takim dopasowaniom sekwencji s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane. Autorzy
rozwi¹zuj¹ oba te problemy jednoczeœnie za pomoc¹ programowania dynamicznego wyznaczaj¹cego dopasowanie termodynamiczne, tj. takie, któremu odpowiada
najwy¿sza temperatura topnienia.
Inn¹ interesuj¹c¹ metodê doboru sond opracowa³ Hu i wsp. (22). W odró¿nieniu od
wielu innych nie polega ona na sprawdzaniu kolejno wybranych kryteriów cz¹stkowych i eliminowaniu oligonukleotydów ich niespe³niaj¹cych, lecz na sprawdzaniu kryterium zbiorczego, utworzonego ze standardowych kryteriów cz¹stkowych, którym
przypisano odpowiednie wagi. Tymi kryteriami s¹: specyficznoœæ, z³o¿onoœæ sekwencji, temperatura topnienia oraz prawdopodobieñstwo utworzenia struktury drugorzêdowej. Klasyczne podejœcie oparte na sekwencyjnym sprawdzaniu kryteriów cz¹stkowych w niektórych przypadkach mo¿e prowadziæ do wyboru sond o niskiej jakoœci,
zw³aszcza gdy projektowana mikromacierz ma zostaæ wykorzystana do badania genomu, w którym wystêpuje du¿o powtórzonych podsekwencji lub wystêpuje du¿a
zmiennoœæ zawartoœci nukleotydów GC. Oligonukleotydy, które pomyœlnie przesz³y
przez etap sprawdzania danego kryterium s¹ nastêpnie weryfikowane pod k¹tem kolejnego z nich, jednak bez uwzglêdniania rezultatów poprzednich testów. Innymi
s³owy, na kolejnych etapach filtrowania (kryterium cz¹stkowe dzia³a jak filtr) wszystkie oligonukleotydy traktowane s¹ jednakowo. Wady tej nie posiada metoda, w której
stosowane jest tylko jedno kryterium, sk³adaj¹ce siê z kryteriów cz¹stkowych.
BIOTECHNOLOGIA 4 (83) 54-67 2008
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Interesuj¹ce podejœcie do projektowania d³u¿szych sond (ok. 50 nukleotydów
i wiêcej) zaimplementowane zosta³o w programie GoArrays (23). W opisanych tradycyjnych metodach zak³ada siê pe³n¹ komplementarnoœæ sondy z sekwencj¹ docelow¹ na ca³ej d³ugoœci. Dodatkowo, niemal we wszystkich stosuje siê nastêpuj¹ce
ograniczenia:
– komplementarnoœæ do sekwencji nie bêd¹cej sekwencj¹ docelow¹ nie powinna
przekraczaæ 75%,
– d³ugoœæ ci¹g³ego fragmentu sondy (podci¹gu) komplementarnego do sekwencji nie bêd¹cej sekwencj¹ docelow¹ nie powinna przekraczaæ 15 nukleotydów.
Jednak¿e nie zawsze mo¿liwe jest zaprojektowanie specyficznych sond z uwzglêdnieniem tych ograniczeñ. Przyk³adowo, dla dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae
253 rejony koduj¹ce (4,5% wszystkich tego typu rejonów) nie mog¹ byæ reprezentowane przez specyficzne sekwencje. Program OligoArray 2.0, wykorzystuj¹cy model
termodynamiczny najbli¿szego s¹siada, nie znajduje specyficznych sond dla 7% rejonów koduj¹cych Arabidopsis thaliana. Sytuacja przedstawia siê jeszcze gorzej w przypadku Encephalitozoon cuniculi, gdzie dla tradycyjnej metody projektowania sekwencji o d³ugoœci 50 nukleotydów, utworzyæ mo¿na sondy specyficzne zaledwie dla ok.
40% rejonów koduj¹cych.
Autorzy programu GoArrays próbuj¹ rozwi¹zaæ problem specyficznoœci poprzez
zastosowanie nieco innego podejœcia. Zamiast jednej specyficznej sondy program
wyszukuje dwa krótsze podci¹gi specyficzne (o d³ugoœci np. 25 nukleotydów), oddalone od siebie o zadan¹ liczbê nukleotydów (liczba ta powinna mieœciæ siê w okreœlonym przedziale). Oba podci¹gi musz¹ byæ w pe³ni komplementarne do fragmentów rozpatrywanego obszaru. Nastêpnie ³¹czone s¹ one krótkim, losowo wygenerowanym ci¹giem nukleotydów (zwykle 3-6 nukleotydów). Utworzona w ten sposób
sonda nie jest komplementarna do sekwencji docelowej na ca³ej d³ugoœci. Sekwencja docelowa po przy³¹czeniu tworzy pêtlê, której d³ugoœæ równa jest odleg³oœci
miêdzy znalezionymi podci¹gami. Specyficznoœæ skonstruowanej w ten sposób sondy sprawdza siê ponownie za pomoc¹ opisanych testów, poniewa¿ mog³a ona zostaæ zaburzona przez wstawienie losowego ³¹cznika. W ostatnim etapie eliminowane s¹ sondy, które:
– nie mieszcz¹ siê w dopuszczalnym przedziale temperatury topnienia, obliczanej za pomoc¹ modelu najbli¿szego s¹siada,
– tworz¹ stabilne struktury drugorzêdowe (jest to sprawdzane za pomoc¹ programu Mfold),
– zawieraj¹ zdefiniowane przez u¿ytkownika sekwencje zabronione.
W przypadku gdy sonda zostanie odrzucona, analizowany obszar sekwencji docelowej zostaje przesuniêty na kolejn¹ pozycjê, a ca³y proces trwa tak d³ugo, a¿ poprawny oligonukleotyd zostanie znaleziony.
Kolejny program, OligoArray, s³u¿y do projektowania sond o sta³ej d³ugoœci (24).
Mo¿e on tak¿e dzia³aæ przy za³o¿eniu kilku sta³ych parametrów, np. mo¿liwe jest
przyjêcie: sta³ej liczby sond dla jednej sekwencji docelowej, maksymalnej odleg³oœci
60

PRACE PRZEGL¥DOWE

Mikromacierze DNA – zasady projektowania sond

od koñca sekwencji docelowej, zakresu temperatur topnienia, progu temperatury
topnienia struktur drugorzêdowych, modyfikacji (chemicznych) koñca 5’ i/lub 3’
sondy oraz zbioru sekwencji zabronionych.
Ka¿da z sekwencji, dla których maj¹ byæ zaprojektowane sondy przegl¹dana jest
od koñca 3’ za pomoc¹ przesuwaj¹cego siê okna o d³ugoœci projektowanych sond.
Zawartoœæ tego okna jest w pierwszej kolejnoœci porównywana ze zbiorem sekwencji zabronionych. Nastêpnie sprawdzana jest unikatowoœæ wskazywanych przez
okno oligonukleotydów przez porównanie ze zbiorem wszystkich transkrybowanych sekwencji organizmu, dla którego projektowana jest macierz. W metodzie tej
próg specyficznoœci jest wy¿szy ni¿ czêsto stosowany próg zaproponowany przez
Kane’a i wsp. (13). Dla fragmentów o d³ugoœci wiêkszej ni¿ 50 nukleotydów stopieñ
identycznoœci powinien byæ mniejszy ni¿ 50%. Dla fragmentów o d³ugoœci od 36 do
50 nukleotydów powinien on byæ mniejszy ni¿ 60%, a dla fragmentów o d³ugoœci od
15 do 35 nukleotydów – mniejszy ni¿ 70%. Podci¹gi o d³ugoœci mniejszej ni¿ 15 nukleotydów w pe³ni komplementarne do fragmentów sekwencji niedocelowych s¹ akceptowane.
Sekwencje, które przejd¹ test specyficznoœci s¹ sprawdzane pod wzglêdem mo¿liwoœci tworzenia struktur drugorzêdowych. Temperatura topnienia poszczególnych struktur drugorzêdowych obliczana jest za pomoc¹ programu Mfold (25). Oligonukleotyd jest akceptowany, je¿eli nie tworzy struktury o temperaturze topnienia przekraczaj¹cej okreœlony przez u¿ytkownika próg. Je¿eli znajduj¹cy siê w oknie
oligonukleotyd nie spe³nia postawionych kryteriów, jest ono iteracyjnie przesuwane
o 10 nukleotydów w kierunku koñca 5’, dopóki odpowiedni oligonukleotyd nie zostanie znaleziony lub nie zostanie osi¹gniêta minimalna dopuszczalna odleg³oœæ
koñca 5’ oligonukleotydu od koñca analizowanej sekwencji.
W programie OligoPicker zaimplementowana jest metoda projektowania sond
dla rejonów koduj¹cych (26). Metoda ta polega na sekwencyjnym przeprowadzaniu
testów weryfikuj¹cych okreœlone w³aœciwoœci potencjalnych sond. Podstawowym testem jest sprawdzenie, czy oligonukleotyd zawiera odpowiednio d³ugi ci¹g³y fragment komplementarny do jakiejkolwiek z analizowanych sekwencji. Badania przeprowadzone przez autorów metody s¹ zgodne z wczeœniejszymi obserwacjami, ¿e
odrzucane powinny byæ sondy zawieraj¹ce 15-nukleotydowe fragmenty komplementarne do innych sekwencji ni¿ docelowa. Ponadto, eliminowane s¹ oligonukleotydy zawieraj¹ce ci¹gi identycznych nukleotydów oraz tworz¹ce struktury drugorzêdowe. Jednak wed³ug autorów dwa ostatnie testy w nieznacznym tylko stopniu
zmniejszaj¹ licznoœæ zbioru potencjalnych sond. Sprawdzana jest równie¿ temperatura topnienia oligonukleotydów, obliczana wg wzoru:
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gdzie g oznacza liczbê nukleotydów C i G w oligonukleotydzie, a l jest jego d³ugoœci¹. Poniewa¿ RNA inne ni¿ mRNA mog¹ zaburzaæ eksperyment hybrydyzacyjny, doBIOTECHNOLOGIA 4 (83) 54-67 2008
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datkowo odrzucane s¹ równie¿ oligonukleotydy o sekwencjach podobnych do rRNA
lub snRNA.
W pracy Suzuki i wsp. przedstawiono z kolei wyniki badania wp³ywu d³ugoœci
sond na ich specyficznoœæ, a konkretnie na ich zdolnoœæ do wykrywania jednonukleotydowych niedopasowañ (27). W tym celu autorzy zaprojektowali sztuczne
25-mery o losowych sekwencjach, a nastêpnie dla tych sekwencji zosta³y zaprojektowane sondy ca³kowicie z nimi komplementarne o d³ugoœciach od 14 do 25 nukleotydów oraz sondy zawieraj¹ce po jednym niedopasowanym nukleotydzie wystêpuj¹cym kolejno we wszystkich mo¿liwych pozycjach. Na podstawie wyników eksperymentu hybrydyzacyjnego przeprowadzonego za pomoc¹ stworzonej w ten sposób mikromacierzy wskazuje siê, ¿e optymalna d³ugoœæ sond ze wzglêdu na specyficznoœæ wynosi od 19 do 21 nukleotydów. Warto zauwa¿yæ, ¿e d³ugoœæ ta jest
mniejsza ni¿ stosowana w standardowych mikromacierzach o du¿ej gêstoœci. Ponadto w eksperymencie tym potwierdzono, ¿e specyficznoœæ sond maleje, je¿eli niedopasowany nukleotyd znajduje siê blisko jednego z koñców sondy.
Interesuj¹ca metoda selekcji sond zaproponowana zosta³a do projektowania mikromacierzy przeznaczonych do wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) (28). Autorzy przyjêli za³o¿enie, ¿e pojawienie siê sygna³u na mikromacierzy oznacza, i¿ badana próbka zawiera materia³ pochodz¹cy z GMO. Wszystkie
sondy maj¹ jednakow¹ d³ugoœæ l. Metoda rozpoczyna dzia³anie na zbiorze wszystkich oligonukleotydów o d³ugoœci l i za pomoc¹ pewnych biologicznych i kombinatorycznych zasad eliminacji zmniejsza liczbê oligonukleotydów do takiej, która odpowiada technicznym mo¿liwoœciom konstrukcji mikromacierzy. Regu³y eliminacji
podzielone s¹ na trzy grupy:
1. Usuwanie sond odpowiadaj¹cych obu niciom genomu odniesienia, którego
obecnoœæ jest spodziewana w badanej próbce (w przeciwieñstwie do GMO, który
jest nieznany). Celem zastosowania regu³ z tej grupy jest ograniczenie liczby b³êdów pozytywnych.
2. Usuwanie sekwencji, które najprawdopodobniej nie s¹ genetycznie funkcjonalne (np. hiperzmienne motywy mikrosatelitarne, d³ugie fragmenty sk³adaj¹ce siê
z nukleotydów jednego rodzaju lub powtórzenia krótkich sekwencji). Sekwencje takie zazwyczaj nie s¹ wynikiem zamierzonych modyfikacji genetycznych.
3. Usuwanie oligonukleotydów, które tworz¹ dupleksy o ma³ej sile wi¹zania.
Je¿eli przez A, B, i C oznaczone zostan¹ zbiory sond okreœlonych przez regu³y 1,
2 i 3, to zbiorem sond wybranych przez opisywan¹ metodê jest A B C, gdzie
przestrzeni¹, w której okreœlone s¹ te zbiory jest zbiór wszystkich sekwencji
o d³ugoœci l.
Regu³y z pierwszej grupy oprócz eliminacji sekwencji dok³adnie dopasowanych
do genomu odniesienia usuwaj¹ ze zbioru potencjalnych sond równie¿ te oligonukleotydy, które maj¹ pewn¹, okreœlon¹ jako parametr, liczbê niedopasowañ w stosunku do tego genomu. Jest to wskazane z kilku powodów, m. in. dlatego ¿e sekwencje takie równie¿ mog¹ tworzyæ dupleksy, a ponadto, ze wzglêdu na naturaln¹
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ró¿norodnoœæ, nie wszystkie cz¹steczki DNA pochodz¹ce z organizmu odniesienia
musz¹ mieæ dok³adnie tak¹ sam¹ sekwencjê nukleotydow¹. Wreszcie, kompensowane s¹ w ten sposób, przynajmniej do pewnego stopnia, b³êdy sekwencjonowania.
Regu³y z drugiej grupy eliminuj¹ oligonukleotydy, które zawieraj¹ wiêcej ni¿ 50%
nukleotydów jednego rodzaju lub wiêcej ni¿ trzy kolejne jednakowe dinukleotydy,
b¹dŸ wiêcej ni¿ 33% identycznych dinukleotydów w ca³ej sekwencji.
Regu³y z trzeciej grupy oparte s¹ na empirycznie wyprowadzonych heurystykach
podanych przez Affymetrix dla sond o d³ugoœci 20 nukleotydów (11). Zgodnie z tymi
regu³ami eliminowane s¹ oligonukleotydy, które zawieraj¹:
– wiêcej ni¿ 9 nukleotydów A, 9 nukleotydów T, 9 nukleotydów C lub 9 nukleotydów G,
– w dowolnym podci¹gu o d³ugoœci 8 nukleotydów wiêcej ni¿ 7 nukleotydów A
lub 7 nukleotydów T,
– w dowolnym podci¹gu o d³ugoœci 8 nukleotydów wiêcej ni¿ 6 nukleotydów C
lub 6 nukleotydów G,
– podci¹g o d³ugoœci 6 nukleotydów sk³adaj¹cy siê z nukleotydów C i G,
– podci¹g o d³ugoœci 7 nukleotydów sk³adaj¹cy siê z nukleotydów A i T.
Ponadto, eliminowane s¹ równie¿ oligonukleotydy, dla których po³owa maksymalnej liczby komplementarnych par zasad miêdzy sekwencjami 5’-3’ i 3’-5’ jest
wiêksza od 6. Wyznaczana jest równie¿ temperatura topnienia potencjalnych sond,
która dla ca³ego projektowanego zbioru powinna znajdowaæ siê w jak najwê¿szym
zakresie. Temperatura ta wyznaczana jest za pomoc¹ modelu najbli¿szego s¹siada.
Wiele interesuj¹cych wyników biologicznych uzyskano w eksperymentach,
w których wykorzystano mikromacierze zaprojektowane za pomoc¹ programu ArrayOligoSelector (29,30). Program ten generuje zbiór sond dla wszystkich otwartych
ramek odczytu i wymaga podania pe³nej sekwencji genomowej badanego organizmu oraz sekwencji otwartych ramek odczytu, dla których maj¹ zostaæ zaprojektowane sondy.
W pierwszym etapie w programie wykorzystuje siê metodê BLAST lub BLAT do
sprawdzenia lokalizacji poszczególnych ramek wzglêdem ca³ego genomu. Algorytm
BLAST jest bardziej dok³adny, przez co generuje wiêkszy zbiór danych i w konsekwencji program dzia³a wolniej. Metoda BLAT jest szybsza, jednak mniej dok³adna,
gdy¿ istnieje ryzyko pominiêcia niektórych dopasowañ.
W kolejnym etapie identyfikowane s¹ oligonukleotydy o najwiêkszej specyficznoœci. W tym celu dla ka¿dej ramki znajdowane s¹ sekwencje wykazuj¹ce najmniejsz¹ specyficznoœæ w obrêbie pozosta³ej czêœci genomu. Dla wszystkich potencjalnych rejonów hybrydyzacji, znalezionych wczeœniej algorytmem BLAST lub BLAT,
obliczana jest energia wi¹zania za pomoc¹ metody najbli¿szego s¹siada, z uwzglêdnieniem niedopasowañ dupleksów.
Nastêpnie sekwencje sprawdzane s¹ pod k¹tem tworzenia struktur drugorzêdowych. Ze wzglêdu na d³ugi czas obliczeñ nie wykorzystano programu Mfold, lecz
szybsz¹ metodê bazuj¹c¹ na algorytmie Smitha-Watermana.
BIOTECHNOLOGIA 4 (83) 54-67 2008
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Kolejny etap to sprawdzanie zawartoœci par G-C, która jest g³ównym czynnikiem
maj¹cym wp³yw na temperaturê topnienia dupleksu. Wykorzystywany jest tutaj
próg okreœlony przez u¿ytkownika.
W ostatnim etapie dokonywany jest wybór najlepszego oligonukleotydu w obrêbie danej ramki. Dla ka¿dej z nich wykonywane s¹ nastêpuj¹ce kroki:
– wybierane s¹ te oligonukleotydy, których energia wi¹zania jest najbli¿sza wartoœci zdefiniowanej przez u¿ytkownika i nie przekracza progu odciêcia,
– opcjonalnie wyst¹piæ mo¿e eliminacja zdefiniowanych przez u¿ytkownika sekwencji niepo¿¹danych, np. zawieraj¹cych zbyt du¿¹ liczbê par A-T,
– wybierane s¹ oligonukleotydy, dla których z³o¿onoœæ sekwencji ma wartoœæ
mniejsz¹ ni¿ próg odciêcia oraz wynik badania mo¿liwoœci powstania struktury drugorzêdowej jest zadowalaj¹cy; jeœli wszystkie sekwencje w ramach analizowanej
ramki zosta³y odrzucone, progi odciêcia ulegaj¹ obni¿eniu, a jeœli nadal ¿adna sekwencja nie zostanie wybrana obni¿ony zostaje próg zawartoœci par G-C poni¿ej
wartoœci zdefiniowanej przez u¿ytkownika,
– ostatnim parametrem jest bliskoœæ s¹siedztwa koñca 3’ – wybierany jest oligonukleotyd le¿¹cy najbli¿ej koñca 3’ ramki i ten oligonukleotyd jest uznawany za
najlepszy.
Program umo¿liwia równie¿ generowanie wiêcej ni¿ jednej sondy dla ka¿dej
z ramek.
Opisane dot¹d metody projektowania mikromacierzy oparte s¹ m. in. na za³o¿eniu, zgodnie z którym sondy powinny byæ specyficzne dla odpowiednich genów.
Jest to za³o¿enie ze wszech miar s³uszne, jednak w praktyce mo¿e okazaæ siê trudne, b¹dŸ wrêcz niemo¿liwe do spe³nienia. St¹d prowadzone s¹ intensywne badania
nad metodami projektowania zbiorów sond mniej specyficznych, jednak wybranych
w taki sposób, ¿e mo¿liwe jest za ich pomoc¹ jednoznaczne zidentyfikowanie analizowanych genów (31). Problem znalezienia takiego zbioru sond dla danego zbioru
sekwencji docelowych (genów) mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co. Niech dana bêdzie
macierz H=[hij], nazywana macierz¹ incydencji. W macierzy tej wiersze odpowiadaj¹ sekwencjom docelowym, natomiast kolumny odpowiadaj¹ potencjalnym sondom. Element hij równy jest 1 wtedy i tylko wtedy, gdy sonda j hybrydyzuje z sekwencj¹ i. W przeciwnym przypadku element ten równy jest 0.
Maj¹c dan¹ macierz incydencji nale¿y wybraæ zbiór sond o jak najmniejszej licznoœci, taki, by za jego pomoc¹ mo¿liwe by³o jednoznaczne zidentyfikowanie dowolnej z sekwencji docelowych reprezentowanych przez wiersze tej macierzy. Generalnie jest to interesuj¹cy i z³o¿ony problem matematyczny. Jego rozwi¹zanie, nawet
przybli¿one, mo¿e zostaæ wykorzystane do skonstruowania efektywnych pod
wzglêdem skutecznoœci dzia³ania oraz kosztów mikromacierzy DNA.
W tabeli przedstawiona jest przyk³adowa macierz incydencji. Wystêpuj¹ w niej
4 sekwencje docelowe (t1 – t4) oraz 7 potencjalnych sond (p1 – p7). Z macierzy tej
wynika m. in., ¿e sonda p3 hybrydyzuje z sekwencj¹ t2 (jedynka w komórce (2,3)), natomiast sonda p5 z t¹ sekwencj¹ nie hybrydyzuje (zero w komórce (2,5)).
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Tabela
Przyk³adowa macierz incydencji
p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

t1

1

0

1

1

0

1

0

t2

0

1

1

1

0

0

0

t3

1

1

0

1

1

0

1

t4

0

0

1

0

0

1

1

£atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e gdyby w badanej próbie mog³a znaleŸæ siê tylko jedna z sekwencji docelowych t1 – t4, do ich wykrycia wystarczy³yby tylko trzy sondy
p1, p2 i p3.
Istotnie, hybrydyzacja z sondami p1 i p3 oznacza³aby obecnoœæ w badanej próbie
sekwencji t1, hybrydyzacja z p2 i p3 oznacza³aby wykrycie sekwencji t2, obecnoœæ sekwencji t3 wykryta by³aby poprzez hybrydyzacjê z sondami p1 i p2, natomiast hybrydyzacja wy³¹cznie z sond¹ p3 oznacza³aby obecnoœæ w próbie sekwencji t4.
W podobny sposób wykryæ mo¿na obecnoœæ w badanej próbie par sekwencji docelowych. Przyk³adowo, hybrydyzacja z sondami p1, p2, p4, p6, p7 oznacza obecnoœæ
sekwencji t1 i t4. Jeœli hybrydyzacja zachodzi ze wszystkimi sondami, w próbie obecne s¹ sekwencje t3 i t4. Za pomoc¹ przedstawionego w tabeli zestawu sond nie mo¿na jednak badaæ prób, w których mog¹ wyst¹piæ trójki sekwencji docelowych, np.
wyst¹pienie trójki t1, t2, t3 spowodowa³oby hybrydyzacjê ze wszystkimi sondami,
czyli wynik identyczny z uzyskanym w przypadku obecnoœci w roztworze sekwencji
t3 i t4.
W pracy Meneses i wsp. opisano algorytm przybli¿ony, rozwi¹zuj¹cy przedstawiony problem wyboru sekwencji niespecyficznych oraz wynik jego zastosowania
do projektowania sond dla sekwencji genomowej ludzkiego wirusa upoœledzenia
odpornoœci (HIV) (32).

3. Podsumowanie
Mikromacierze DNA s¹ nowoczesnym i bardzo efektywnym narzêdziem s³u¿¹cym m. in. do badania ekspresji genów. Ich g³ówn¹ zalet¹ w porównaniu z innymi
metodami s³u¿¹cymi do tego rodzaju badañ jest wysoki stopieñ równoleg³oœci umo¿liwiaj¹cy analizê ekspresji wielu, niekiedy nawet kilkudziesiêciu tysiêcy genów jednoczeœnie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jakoœæ wyników uzyskiwanych za pomoc¹ mikromacierzy jest silnie uzale¿niona od sposobu ich zaprojektowania. Dwoma g³ównymi kryteriami przy projektowaniu mikromacierzy powinny byæ czu³oœæ i specyficznoœæ. Kryteria te nie zawsze jest ³atwo ze sob¹ pogodziæ, st¹d projektowanie mikroBIOTECHNOLOGIA 4 (83) 54-67 2008
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macierzy jest skomplikowanym problemem kombinatorycznym, do rozwi¹zania którego stosuje siê metody informatyczne. Ponadto, oprócz sond specyficznych dla badanych genów, nale¿y tak¿e uwzglêdniæ odpowiednie sondy kontrolne: 1) negatywne, które nie powinny hybrydyzowaæ z ¿adn¹ sekwencj¹ obecn¹ w próbie biologicznej, oraz 2) pozytywne, czyli specyficzne dla okreœlonych sekwencji zewnêtrznych,
dodawanych do próbki w znanym stê¿eniu, jeszcze przed procesem znakowania
(ang. spike controls). W celu lepszej kontroli warunków hybrydyzacji czêsto stosuje
siê tak¿e sondy o stopniowo obni¿aj¹cym siê stopniu komplementarnoœci do okreœlonej sekwencji docelowej (np. sonda w pe³ni komplementarna, sonda komplmentarna w 90, 80, 70% itd.). Sondy kontrolne powinny spe³niaæ te same kryteria (d³ugoœci, sk³adu nukleotydowego czy temperatury topnienia), co zestaw sond s³u¿¹cy do
badania interesuj¹cych nas sekwencji.
W ci¹gu ostatnich lat powsta³o wiele pakietów oprogramowania wspomagaj¹cych projektowanie mikromacierzy. Programy te rozwi¹zuj¹ (czêsto w sposób
przybli¿ony) problem projektowania odpowiedniego zestawu sond bior¹c pod uwagê ró¿ne kryteria cz¹stkowe, których suma jest w praktyce przybli¿eniem wspomnianych dwóch g³ównych kryteriów, tj. czu³oœci i specyficznoœci. Ze wzglêdu na
fakt, ¿e problemy biologiczne rozwi¹zywane za pomoc¹ mikromacierzy s¹ bardzo
ró¿norodne nale¿y przy wyborze metody projektowania wzi¹æ pod uwagê kryteria
zawarte w tej metodzie i rozwa¿yæ, czy odpowiadaj¹ one rozwi¹zywanemu problemowi biologicznemu.
Opracowanie powsta³o w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, nr PBZ-MNiI-2/1/2005.
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