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DNA speed reading course – high-throughput DNA sequencing technologies
Summary
Development of high-throughput DNA sequencing technologies that omit
time consuming and labour intensive cloning steps have opened unprecedented
possibilities in life sciences. Massive scale generation of raw sequences requires
constant improvement of computational methods of data analysis. New disciplines of genomics, metagenomics and transcriptomics have emerged which
revolutionize experimental approach to different fields of biology. Both basic
studies, such as species evolution or microbial ecology, and applied sciences of
biotechnology and medicine benefit greatly from the new tools available. In this
article next-generation DNA sequencing technologies are reviewed. Information
on data analysis and applications is also provided.
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1. Wstêp
W roku 1977 Sanger i wsp. (1) oraz Maxam i Gilbert (2) wprowadzili techniki sekwencjonowania DNA. Od tego momentu datuje siê intensywny rozwój tych technik. Najczêœciej stosowan¹
sta³a siê enzymatyczna metoda Sangera (z u¿yciem dideoksynukleotydów) czêsto nazywana metod¹ terminacji ³añcucha. Po raz
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pierwszy metodê tê zastosowano do poznania sekwencji DNA faga FX174 o d³ugoœci 5,4 tys. nukleotydów (3). W póŸniejszych latach metoda Sangera ulega³a licznym
modyfikacjom poprzez np. zastosowanie rekombinowanych polimeraz DNA czy te¿
znaczników fluoroforowych (zamiast izotopowych) (4-6). W 10 lat po opublikowaniu
metody Sangera dwie firmy, Applied Biosystems i Amersham–Pharmacia (obecnie
General Electric Healthcare) wprowadzi³y jako pierwsze techniki automatycznego
sekwencjonowania (4-6). Pocz¹tkowo produkty sekwencjonowania rozdzielano
w ¿elach poliakrylamidowych, a w póŸniejszym okresie automatyczne sekwenatory
zosta³y wyposa¿one w cienkie kapilary s³u¿¹ce do rozdzia³u DNA. W po³owie lat 90.
ubieg³ego wieku japoñska firma Hitachi wprowadzi³a wysoko wydajne kapilarne sekwenatory DNA. Dalszy rozwój automatyzacji i miniaturyzacji sekwenatorów umo¿liwi³ równoczesne sekwencjonowanie kilkuset fragmentów DNA. Równolegle z rozwojem tych technik opracowywano nowe strategie tworzenia bibliotek genomów
do ich sekwencjonowania. Krokiem milowym sta³o siê wprowadzenie nowej techniki sekwencjonowania du¿ych genomów, tzw. metody shotgun („strza³u na œlepo”),
polegaj¹cej na sekwencjonowaniu du¿ej liczby losowo pofragmentowanych odcinków DNA, które nastêpnie s¹ sk³adane komputerowo (7). Takie podejœcie wymaga³o
z kolei wprowadzenia nowatorskich komputerowych metod obliczeniowych sk³adaj¹cych setki tysiêcy losowo uzyskanych sekwencji DNA w d³u¿sze fragmenty. Strategia ta obni¿y³a znacznie koszty i skróci³a czas sekwencjonowania, eliminuj¹c tradycyjne metody polegaj¹ce na ¿mudnym i czasoch³onnym mapowaniu oraz sk³adaniu kolejno u³o¿onych kosmidów lub subklonów (8). W 1996 r. dziêki metodzie shotgun opublikowano po raz pierwszy sekwencjê ca³ego genomu bakteryjnego:
Haemophilus influenzae – 1,8×106 pz (9). Metodê tê wykorzystano do ustalenia sekwencji genomu cz³owieka – 2,91×109 pz, któr¹ opublikowano w 2001 r. (10).
Od koñca XX w. notujemy gwa³towny przyrost liczby kompletnie zsekwencjonowanych genomów i równolegle intensywny rozwój stosunkowo m³odej dziedziny
z pogranicza biologii i informatyki – genomiki, analizy ca³ych genomów. Sekwencje DNA gromadzone w niemal wyk³adniczym postêpie s¹ analizowane za pomoc¹
coraz bardziej wyrafinowanych i zaawansowanych metod obliczeniowych, przy wykorzystaniu komputerów charakteryzuj¹cych siê coraz szybszymi procesorami i pojemniejszymi dyskami twardymi.

2. Nowe generacje sekwencjonowania
Odkrycia dokonane w ostatnich kilku latach pozwoli³y na wprowadzenie kolejnych, po metodzie Sangera, generacji sekwencjonowania DNA (11,12). Ich pojawienie siê nie by³oby mo¿liwe bez wspó³dzia³ania naukowców reprezentuj¹cych ró¿ne
dziedziny wiedzy: biologiê, chemiê, fizykê, matematykê i informatykê. Dziêki miniaturyzacji i automatyzacji stworzono wysoko przepustowe sekwenatory umo¿liwiaj¹ce jednoczesne sekwencjonowanie nawet miliona fragmentów DNA – sekwencjoBIOTECHNOLOGIA 4 (91) 24-38 2010
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nowanie drugiej generacji. Najnowsze osi¹gniêcia nanotechnologii umo¿liwiaj¹
bezpoœredni odczyt sekwencji z pojedynczej cz¹steczki DNA (SMS, ang. Single Molecule Sequencing) bez koniecznoœci jej amplifikacji – sekwencjonowanie trzeciej generacji. Przyk³adowe zestawienie technik sekwencjonowania obu generacji przedstawiono w tabeli.
Tabela
Przyk³adowe zestawienie technik sekwencjonowania
Maksymalna d³ugoœæ odczytu

Liczba pz na pojedynczy eksperyment

300-500 pz

0,05-1,0 Gpz

Solexa (Illumina)
www.illumina.com

35-50 pz

2,0 Gpz

SOLiD (Applied Biosystems)
www.appliedbiosystems.com

~35 pz

> 2,0 Gpz

100-200 pz

1 Gpz

nieograniczona d³ugoœæ

bd

100 000 pz

bd

Metoda sekwencjonowania (firma), strona www
‘454’ (454 Life Sciences)
www.454.com
II generacji

tSMS (Helicos)
www.helicosbio.com
III generacji

Visigen (VisiGen Biotechnologies, Inc.)
www.visigenbio.com
SMRT (Pacific Biosciences)
www.pacificbiosciences.com

bd – brak danych

2.1. Jak to siê robi?
Pirosekwencjonowanie jest pierwsz¹ metod¹ nowej generacji sekwencjonowania DNA, któr¹ wdro¿ono przed kilkoma laty (rys. 1). W metodzie tej rejestruje siê
syntezê DNA w czasie rzeczywistym poprzez pomiar iloœci pirofosforanu (PPi) uwalnianego w momencie w³¹czenia komplementarnej zasady do nowo syntezowanej
nici DNA. Pomiaru uwalnianego PPi dokonuje siê za pomoc¹ dwóch reakcji enzymatycznych (z udzia³em sulfurazy i lucyferazy), w wyniku których powstaje strumieñ
fotonów rejestrowany przez kamerê ze œwiat³oczu³¹ matryc¹ CCD (ang. Charge Coupled Device). Fragmenty DNA przeznaczone do sekwencjonowania poddaje siê ligacji z adapterami (krótkimi fragmentami o znanej sekwencji) i amplifikuje siê na
pod³o¿u sta³ym – kulkach op³aszczonych streptawidyn¹, które wi¹¿¹ produkt amplifikacji (jeden ze starterów znakowany jest biotyn¹). Amplifikacji dokonuje siê
w emulsji wodno-olejowej: naczynie reakcyjne stanowi kropelka wody. Emulsjê
przygotowuje siê w taki sposób by w jednej kropelce wody znajdowa³a siê pojedyncza kulka, na której amplifikowany jest dany fragment DNA. Metoda ta jest czêsto
nazywana b¹belkowym lub emulsyjnym PCR-em, a dziêki niej mo¿na jednoczeœnie
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Rys. 1. Pirosekwencjonowanie (metoda ‘454’). Opracowano wed³ug 454 Life Sciences (www.454.com).
Opis w tekœcie.

przeprowadzaæ miliony reakcji amplifikacji. Powielone na kulkach matryce DNA
umieszcza siê nastêpnie w studzienkach (o œrednicy 44 mm) mikrop³ytki (jeden zamplifikowany fragment DNA – jedna kulka – jedna studzienka), w których dokonuje
siê pirosekwencjonowania w czasie rzeczywistym. Ka¿da studzienka znajduje siê na
BIOTECHNOLOGIA 4 (91) 24-38 2010
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koñcu pojedynczego w³ókna œwiat³owodowego po³¹czonego z kamer¹ CCD. Przyk³adowo jedna mikrop³ytka mo¿e zawieraæ ponad 1 500 000 studzienek, a zatem
tyle reakcji sekwencjonowania mo¿na przeprowadzaæ jednoczeœnie. Wysoko przepustowe sekwenatory (The 454 Genome Sequencer FLX) wykorzystuj¹ce tê technologiê s¹ ju¿ komercyjnie dostêpne; sprzedaje je firma 454 Life Sciences nale¿¹ca do
szwajcarskiego koncernu Roche AG. Przy u¿yciu tej technologii zsekwencjonowano
w rekordowym tempie 2 miesiêcy ca³y genom Jamesa D. Watsona, a koszt tego
przedsiêwziêcia wyniós³ oko³o 1 miliona USD. Dla porównania, zakoñczony 7 lat
temu projekt sekwencjonowania ludzkiego genomu (ang. Human Genome Project) wykorzystuj¹cy metodê Sangera kosztowa³ 3 miliardy dolarów i trwa³ 13 lat przy zaanga¿owaniu miêdzynarodowego konsorcjum z³o¿onego z 20 instytucji (http://www.
genome.gov).
Kolejn¹ metodê sekwencjonowania drugiej generacji, Solexa (Genome Analyzer), wprowadzi³a firma Illumina (San Diego, USA). W metodzie tej do pofragmentowanego DNA do³¹cza siê krótkie dwuniciowe adaptery. Po denaturacji mieszaninê
jednoniciowych fragmentów DNA oraz oligonukletydów (przy znacz¹cym nadmiarze
tych ostatnich w stosunku do fragmentów DNA) unieruchamia siê na powierzchni
sta³ej (mikrop³ytce umieszczonej w komorze przep³ywowej). W nastêpnym etapie
dokonuje siê amplifikacji fragmentów DNA za pomoc¹ reakcji PCR typu „koci
grzbiet” bez dodatku wolnych oligonukleotydów. Polega to na tym, ¿e unieruchomiony z jednej strony jednoniciowy fragment DNA odszukuje w najbli¿szym s¹siedztwie komplementarny oligonukleotyd, równie¿ zwi¹zany z pod³o¿em, tworz¹c
tzw. „koci grzbiet”, a polimeraza w obecnoœci nukleotydów dobudowuje komplementarn¹ niæ. Po denaturacji cykl siê powtarza, a¿ do momentu powstania w okolicy
danego fragmentu odpowiedniej do sekwencjonowania liczby kopii tego fragmentu
(~1000 kopii). W ten sposób otrzymuje siê na mikrop³ytce sektory, z których ka¿dy
reprezentuje statystycznie inny powielony fragment DNA – ang. „polonies“ – polymerase generated colonies. Kolejnym etapem jest jednoczesne sekwencjonowanie
DNA (poprzez syntezê) we wszystkich sektorach. DNA jest sekwencjonowany przy
u¿yciu specjalnie zaprojektowanych nukleotydów zaopatrzonych w usuwalne znaczniki fluorescencyjne, które ka¿dorazowo koñcz¹ syntezê DNA w danym cyklu –
ka¿dy z 4 nukleotydów znaczony jest innym fluoroforem. Matryca CCD rejestruje sygna³y w poszczególnych sektorach pochodz¹ce od nowo przy³¹czonych w danym cyklu komplementarnych nukleotydów, po czym fluorofory ze wszystkich sektorów
zostaj¹ usuniête, tak by kolejne znakowane nukleotydy mog³y zostaæ przy³¹czone
w nastêpnym cyklu sekwencjonowania.
W 2007 r. firma Applied Biosystems (Foster City, USA) wprowadzi³a now¹ metodê sekwencjonowania drugiej generacji SOLiD opart¹ na ligacji (rys. 2). W metodzie
tej, podobnie do sekwencjonowania „454”, badany materia³ amplifikuje siê za pomoc¹ emulsyjnego PCR-u. Po reakcji PCR 3’ koniec jednej z nici DNA jest modyfikowany, co umo¿liwia jej kowalencyjne przy³¹czenie do sta³ego pod³o¿a (szklanej mikrop³ytki). W ten sposób, podobnie jak w metodzie Solexa, otrzymuje siê mikro28
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Rys. 2. Sekwencjonowie metod¹ SOLiD. Opracowano wed³ug Applied Biosystems (http://www3.appliedbiosystems.com). Opis w tekœcie.

p³ytkê z sektorami, z których ka¿dy reprezentuje statystycznie inny powielony fragment DNA. W nastêpnym etapie, w wyniku hybrydyzacji do³¹czany jest krótki oligonukleotyd komplementarny do jednego ze starterów (adapterów) u¿ytego do emulsyjnego PCR-u. W kolejnym etapie do³¹czane s¹ za pomoc¹ ligacji krótkie znakowane fluorescencyjnie oligonukleotdy, w których znane s¹ pierwsze dwa nukleotydy;
przyk³adowo dinukleotyd CA odszukuje komplementarn¹ sekwencjê GT na matrycy
jednoniciowego DNA. Nastêpnie fluorescencyjny znacznik jest usuwany, a w kolejnych cyklach znajdowane s¹ nastêpne dinukleotydy tak, ¿e w sumie otrzymujemy
podwójne pokrycie ka¿dej pozycji w analizowanej sekwencji.
Pod koniec 2008 r. firma Helicos (Cambridge, USA, www.helicosbio.com) jako
pierwsza wprowadzi³a sekwenator trzeciej generacji tSMS (ang. true Single Molecule
Sequencing) umo¿liwiaj¹cy bezpoœredni odczyt sekwencji z matrycy bez koniecznoœci jej amplifikacji. Zasada dzia³ania tSMS jest zbli¿ona do metody Solexa opracowanej przez firmê Illumina: po przy³¹czeniu komplementarnego do matrycy kolejnego
BIOTECHNOLOGIA 4 (91) 24-38 2010
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znakowanego fluorescencyjnie nukleotydu, nastêpuje usuniêcie fluoroforu i dobudowanie nastêpnego znaczonego nukleotydu. W sekwenatorze tSMS zastosowano
bardzo czu³y detektor wykrywaj¹cy pojedyncz¹ cz¹steczkê fluoroforu.
Ciekaw¹ metodê sekwencjonowania trzeciej generacji, w której wykorzystano
zjawisko FRET (ang. Förster Resonance Energy Transfer) zaproponowa³a firma VisiGen
Biotechnologies, Inc. (Houston, USA). Jest to metoda syntezy DNA w czasie rzeczywistym naœladuj¹ca proces replikacji DNA. W metodzie tej wykorzystuje siê polimerazê DNA z kowalencyjnie do³¹czonym fluoroforem – donorem oraz cztery modyfikowane nukleotydy, z których ka¿dy ma przy³¹czony do reszty fosforanowej inny
fluorofor – akceptor. Cz¹steczka DNA przesuwaj¹ca siê przez centrum aktywne
modyfikowanej polimerazy DNA jest odczytywana bezpoœrednio: w momencie przy³¹czania kolejnego komplementarnego do matrycy nukleotydu dochodzi do zbli¿enia donora z akceptorem i przekazania energii, co jest monitorowane przez czu³y
system detekcyjny. Po usuniêciu pirofosforanu z przy³¹czonym akceptorowym fluoroforem dochodzi do zaniku zjawiska FRET, a nastêpnie zostaje przy³¹czony kolejny nukleotyd. Szybkoœæ takiego odczytu mo¿e dochodziæ do 300 zasad na sekundê
dla pojedynczego nanometrowego czujnika.
Nukleotydy z fluoroforami przy³¹czonymi do fosforanu wykorzystuje równie¿
metoda sekwencjonowania SMRT (ang. Single-Molecule Real-Time) wprowadzona
przez firmê Pacific Biosciences (PacBio, MenloPark, USA). Pojedyncze cz¹steczki polimerazy s¹ immobilizowane na dnie studzienek reakcyjnych ZMWs (ang. Zero-Mode
Waveguides) – otworków o œrednicy kilkudziesiêciu nm wykonanych w warstwie
metalu o gruboœci 100 nm na szklanej powierzchni (rys. 3). Oœwietlaj¹c p³ytkê od
spodu promieniem lasera mo¿na obserwowaæ zawartoœæ poszczególnych studzienek. Poniewa¿ œrednica otworków jest mniejsza ni¿ d³ugoœæ fali, rzeczywista objêtoœæ, do której dociera œwiat³o wynosi 20 zeptolitrów (20 × 10-21 litra). Rejestrowany jest sygna³ pochodz¹cy od ka¿dego wbudowywanego nukleotydu. Po od³¹czeniu
pirofosforanu z fluoroforem sygna³ zanika. Pomimo ¿e wszystkie nukleotydy s¹
obecne w mieszaninie reakcyjnej w wysokim stê¿eniu, poziom t³a jest bardzo niski,
poniewa¿ czas reakcji jest o kilka rzêdów d³u¿szy ni¿ czas przypadkowego pojawiania siê wolnych nukleotydów w polu obserwacji (13).
Ostatnio brytyjska firma Oxford Nanopore Technologies opracowa³a nowy typ
sekwencjonowania trzeciej generacji – nanoporowe sekwencjonowanie. W przeciwieñstwie do poprzednich metod sekwencjonowanie odbywa siê nie poprzez syntezê, ale poprzez kontrolowane odcinanie nukleotydu po nukleotydzie z analizowanej
nici DNA. Od³¹czane nukleotydy sukcesywnie przechodz¹ przez nanopory, w których mierzone jest natê¿enie pr¹du. Ka¿dy z czterech nukleotydów powoduje inn¹
zmianê natê¿enia pr¹du (rzêdu pikoamperów) co jest rejestrowane przez czu³y amperomierz.
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Rys. 3. Sekwencjonowanie pojedynczej cz¹steczki DNA w czasie rzeczywistym, SMRT (ang. Single-Molecule Real-Time). Opracowano wed³ug (13). A. Studzienka ZMW (ang. Zero-Mode Waveguide), w której dokonuje siê detekcji pojedynczego komplementarnego nukleotydu przy³¹czanego w trakcie syntezy. B. Zasada dzia³ania techniki SMRT. Polimeraza dobudowuje pojedynczy komplementarny znakowany
fluoroforem nukleotyd (1), czego konsekwencj¹ jest rejestracja sygna³u (2). Po od³¹czeniu PPi z fluoroforem sygna³ zanika (3), matryca siê przesuwa (4) i dobudowywany jest nastêpny nukleotyd (5).

2.2. Do czego jeszcze to siê mo¿e przydaæ?
Wysoko wydajne techniki sekwencjonowania nowej generacji szybko znalaz³y
szersze zastosowania ani¿eli tylko sekwencjonowanie genomów. Mo¿liwoœæ jednoczesnego badania milionów krótkich sekwencji bez koniecznoœci ich klonowania
pozwoli³a na analizê z³o¿onych mieszanin kwasów nukleinowych. Techniki te przyczyni³y siê do rozwoju nowej dziedziny – metagenomiki, która zajmuje siê globaln¹ analiz¹ materia³u genetycznego (DNA/RNA) pozyskanego bezpoœrednio ze œrodowiska (np. gleba, woda) bez koniecznoœci hodowli organizmów zasiedlaj¹cych
analizowan¹ biocenozê.
Genomika otworzy³a drogê do transkryptomiki – ca³oœciowego badania powstaj¹cego w komórkach RNA. Dominuj¹ca w dotychczasowych badaniach, oparta na hybrydyzacji, technika microarray wymaga znajomoœci sekwencji genomu badanego
organizmu do w³aœciwego zaprojektowania mikromatryc oligonukleotydowych
(tzw. chipów DNA). Nowe techniki okreœlane terminem RNA-seq pozwalaj¹ na sekwencjonowanie wszystkich powstaj¹cych transkryptów, umo¿liwiaj¹ precyzyjne
porównanie iloœciowe i s¹ wolne od ograniczeñ zwi¹zanych z niespecyficzn¹ hybrydyzacj¹ (14).
Równie¿ inne eksperymenty wymagaj¹ce identyfikacji du¿ej liczby krótkich fragmentów DNA mog¹ byæ obecnie przeprowadzane w skali ca³ego genomu dziêki zastosowaniu wysoko wydajnego sekwencjonowania.
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP, ang. Chromatin Immunoprecipitation) s³u¿y
do wyszukiwania fragmentów DNA wi¹zanych przez badane czynniki transkrypcyjne
i inne bia³ka. Bezpoœrednie sekwencjonowanie (ChIP-seq) ma znaczn¹ przewagê nad
stosowaniem mikromatryc do identyfikacji zwi¹zanych fragmentów DNA (eksperyBIOTECHNOLOGIA 4 (91) 24-38 2010
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menty ChIP-on-chip), jest bowiem dok³adniejsze i mniej pracoch³onne (15). Inne przyk³ady technik, które mo¿na stosowaæ na nie spotykan¹ dot¹d skalê to identyfikacja
regionów otwartej chromatyny wra¿liwej na trawienie DNaz¹ I (DNase-seq) (16), badanie zmiennoœci liczby kopii fragmentów DNA (CNV-seq) (17) czy te¿ badanie polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) (18,19).

3. Analiza wyników sekwencjonowania
Nowoczesne urz¹dzenia wykorzystuj¹ce techniki sekwencjonowania nowej generacji dostarczaj¹ olbrzymi¹ liczbê danych, przekraczaj¹c¹ o kilka rzêdów wielkoœci wyniki uzyskiwane starszymi metodami. Odczytywane sekwencje s¹ jednak bezwartoœciowe bez odpowiednich narzêdzi informatycznych do ich analizy. Olbrzymia
liczba generowanych w coraz szybszym tempie danych wymaga zaanga¿owania potê¿nych komputerów i udoskonalonych programów. Obecnie etapem ograniczaj¹cym uzyskiwanie znacz¹cych informacji staje siê nie samo sekwencjonowanie genomów, lecz ich analiza (20). Aby w pe³ni wykorzystaæ potencja³, jaki niesie upowszechnienie nowych technologii badacze musz¹ poznaæ podstawowe zasady dzia³ania narzêdzi analitycznych i zdawaæ sobie sprawê z ich ograniczeñ.

3.1. D³uga sekwencja z krótkich odczytów
Pierwszym etapem opracowania danych jest z³o¿enie pojedynczych odczytów
(ang. reads) w ci¹g zasad odpowiadaj¹cych d³ugim odcinkom DNA (ang. contigs), najlepiej ca³ym badanym chromosomom. Drugi etap to rozszyfrowanie „treœci” zakodowanej w odczytanej sekwencji i wyci¹ganie wniosków wyjaœniaj¹cych zjawiska
biologiczne.
„Sk³adanie” krótkich sekwencji w ca³oœæ odbywa siê za pomoc¹ dwóch zasadniczych typów algorytmów: alignment i assembly (21). Pierwsze podejœcie (alignment)
ma zastosowanie, wtedy gdy dysponujemy sekwencj¹ genomu innego organizmu
tego samego gatunku, lub te¿ gatunku spokrewnionego. Pojedyncze odczyty s¹
wówczas przypisywane do odpowiednich regionów genomu referencyjnego. Sk³adanie sekwencji de novo (assembly) tradycyjnie opiera³o siê na identyfikacji kolejnych
czêœciowo nak³adaj¹cych siê fragmentów. Metody te sprawdza³y siê dobrze przy odczytach o d³ugoœci ok. 800 pz uzyskiwanych metod¹ Sangera, lecz okaza³y siê niepraktyczne w odniesieniu do du¿o wiêkszej liczby znacznie krótszych sekwencji
50-400 pz. Nowe algorytmy wykorzystuj¹ odmienne podejœcie – konstrukcjê wykresu de Bruijna (22). Do ich zalet nale¿y lepsza identyfikacja regionów powtórzonych, a tak¿e liniowa zale¿noœæ czasu trwania obliczeñ od liczby analizowanych sekwencji, w przeciwieñstwie do starszych metod, gdzie czas trwania analizy wzrasta
proporcjonalnie do kwadratu liczby sekwencji.
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Koniecznoœæ porównywania miliardów krótkich sekwencji wymusza optymalizacjê programów pod wzglêdem szybkoœci dzia³ania i wymagañ sprzêtowych. Istotnym elementem, który musi zostaæ uwzglêdniony przy konstrukcji algorytmu jest
tak¿e fakt, ¿e wyniki pochodz¹ce z poszczególnych typów sekwenatorów ró¿ni¹ siê
struktur¹ i rodzajami generowanych b³êdów (21). Wysoko wydajne technologie nowej generacji przesta³y byæ domen¹ nielicznych wielkich centrów sekwencjonowania. W wielu laboratoriach na ca³ym œwiecie powstaj¹ nowe programy, których aktualn¹ listê mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych (http://seqanswers.com/wiki/Software, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sequence_alignment_software, http://
en.wikipedia.org/wiki/Sequence_assembly ).
Analiza wyników sekwencjonowania DNA metagenomowego musi sprostaæ trudniejszemu wyzwaniu analizy pomieszanych sekwencji pochodz¹cych z ró¿nych organizmów, które s¹ reprezentowane w nierównym stopniu. W tym przypadku bierze siê pod uwagê kilka kryteriów, takich jak zawartoœæ par GC, charakterystyczny
rozk³ad dinukleotydów oraz podobieñstwo do poznanych genomów (23,24). Mo¿liwa jest nawet rekonstrukcja z próbek metagenomowych ca³ych, lub prawie ca³ych,
genomów mikroorganizmów dominuj¹cych w danej populacji. Najbardziej znany
program do analizy sekwencji metagenomów to MEGAN (25). Analizê porównawcz¹
u³atwiaj¹ ogólnodostêpne serwery MG-RAST (26) i SEED (27).

3.2. Rozszyfrowanie treœci
Pierwszym krokiem do poznania informacji zakodowanej w DNA jest odszukanie
genów koduj¹cych bia³ka. Choæ procedury znajdowania sekwencji koduj¹cych s¹ powszechnie stosowane od wielu lat, w³aœciwe opisanie (ang. annotation) nowo sekwencjonowanych genomów, szczególnie eukariotycznych, nie jest spraw¹ trywialn¹ (28-30). Domniemane funkcje zidentyfikowanych bia³ek wnioskowane s¹ na podstawie porównania z dostêpnymi bazami danych, które niestety nie s¹ wolne od
b³êdów (31). Podejmowane s¹ miêdzynarodowe wysi³ki zmierzaj¹ce do udoskonalenia procedur opisywania genomów, np. projekt SEED (27). Aktualn¹ listê dostêpnych programów wraz z omówieniem zasad ich dzia³ania mo¿na znaleŸæ w pracy
przegl¹dowej (32).
W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat zaczêto odkrywaæ fascynuj¹cy œwiat niekoduj¹cego RNA (ncRNA, ang. non-coding RNA) (33,34). Do dobrze nam znanych z podrêczników mRNA, tRNA i rRNA dosz³y nowe skróty: siRNA (ang. small interfering
RNA), miRNA (ang. microRNA), lincRNA (ang. large intervening non-coding RNA). Wykazano, ¿e wiêkszoœæ wykrywanych transkryptów eukariotycznych nie odpowiada genom koduj¹cym bia³ka. Kwestia, które z nich maj¹ konkretn¹ funkcjê, a które stanowi¹ tylko „t³o”, pozostaje otwarta (34). Równie¿ organizmy prokariotyczne wykorzystuj¹ regulatorowe cz¹steczki RNA (35). Dopiero zaczynamy poznawaæ ich rolê
biologiczn¹. Wyszukiwanie w sekwencjach genomowych genów koduj¹cych funkBIOTECHNOLOGIA 4 (91) 24-38 2010
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cjonalne RNA jest znacznie trudniejsze ni¿ znajdowanie genów koduj¹cych bia³ka
(36). G³ównym kryterium analizy jest przewidywanie struktur drugorzêdowych tworzonych przez cz¹steczki RNA. Jeœli elementy o podobnej strukturze znajduj¹ siê
w genomach ró¿nych organizmów, mo¿e to œwiadczyæ o ich istotnej roli. Metody
komputerowe do wyszukiwania ncRNA s¹ jeszcze bardzo niedoskona³e, wyniki uzyskiwane przez ró¿ne programy s¹ rozbie¿ne, niemniej jednak daj¹ wyobra¿enie
o skali zjawiska i stanowi¹ dobry punkt wyjœcia do badañ eksperymentalnych (36).

4. Co z tego wynika?
W chwili pisania tego artyku³u (pocz¹tek 2010 r.) w bazie danych GOLD
(www.genomesonline.org/gold.cgi) zgromadzono pe³ne sekwencje 1198 genomów
(5 razy wiêcej ni¿ 5 lat temu), przy ogólnej liczbie 6638 projektów trwaj¹cych i zakoñczonych. W tej liczbie mieœci siê tak¿e 207 metagenomów z tak ró¿nych œrodowisk jak norweskie fiordy, amerykañskie oczyszczalnie œcieków czy przewód pokarmowy termita z Kostaryki. Jest to olbrzymi materia³ zarówno do analiz porównawczych jak i szczegó³owych badañ poszczególnych organizmów.
Wielka liczba nowych danych umo¿liwia rozszerzenie analiz filogenetycznych,
pozwala lepiej zrozumieæ ewolucjê gatunków, oraz zjawiska zwi¹zane z przekazywaniem genów (37-39). Szczególnie wiele nowych informacji dotyczy organizmów
prokariotycznych. Zmienia siê tak¿e nasze spojrzenie na ich rolê w ekosystemach.

4.1. Kopalnia z³ota dla biotechnologii
Badania metagenomów potwierdzaj¹ szacunki, wed³ug których poznane dotychczas gatunki stanowi¹ zaledwie 1% ca³ego œwiata mikroorganizmów (40). Tajemnicza
„wiêkszoœæ” kryje w sobie trudne do wyobra¿enia bogactwo nieznanych enzymów
i metabolitów – potencjalnych leków. Uzasadnione nadzieje na nowe odkrycia inspiruj¹ rozwój metod pozwalaj¹cych siêgaæ do tych zasobów. Do takich metod nale¿y
tworzenie bibliotek metagenomowych w organizmach ³atwych do hodowli i przeszukiwanie ich zarówno na poziomie sekwencji jak i w testach funkcjonalnych (40-42).
Od czasu wyprawy Craiga Ventera (24) na Morze Sargassowe gwa³townie wzros³o zainteresowanie mikroorganizmami morskimi. Najbardziej obiecuj¹ce potencjalne leki wytwarzane przez bakterie pochodz¹ce z tego œrodowiska zosta³y opisane
w pracy przegl¹dowej (43). Na chromosomie morskiego promieniowca Salinispora
tropica wytwarzaj¹cego zwi¹zek przeciwnowotworowy – salinosporamid A odkryto 17 zespo³ów genów biosyntezy metabolitów wtórnych z ró¿nych klas chemicznych (44).
Podobnie w wyniku poznania sekwencji genomów innych mikroorganizmów
produkuj¹cych antybiotyki, np. promieniowców z rodzaju Streptomyces, ujawniono,
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¿e posiadaj¹ one geny biosyntezy kilkudziesiêciu metabolitów wtórnych. Wielu
z tych zwi¹zków nie znano wczeœniej, gdy¿ nie s¹ one wytwarzane w standardowych warunkach hodowli (45). Znajomoœæ sekwencji genomu umo¿liwia takie manipulacje genetyczne, np. w obrêbie genów regulatorowych, które pozwalaj¹ na biosyntezê po¿¹danych produktów. Zaplanowane zmiany w obrêbie genomu s³u¿¹ tak¿e do zwiêkszania wydajnoœci szczepów przemys³owych (46) oraz do konstrukcji
gospodarzy, w których zachodziæ bêdzie ekspresja genów przeniesionych z innych
organizmów (47).
Oprócz produkcji nowych leków, zainteresowanie biotechnologów koncentruje
siê na poszukiwaniu alternatywnych Ÿróde³ energii. Do ciekawych przyk³adów mo¿na zaliczyæ odkrycie 782 genów nowych analogów rodopsyny – napêdzanych œwiat³em pomp protonowych (24) oraz próby wykorzystania mikroorganizmów do produkcji wodoru (48). Inn¹ wa¿n¹ dziedzin¹ czerpi¹c¹ z informacji genomowych i metagenomowych jest usuwanie trudno degradowalnych zanieczyszczeñ ze œrodowiska (49).
Badania tego typu nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do bakterii i archeonów. Wa¿n¹
grupê z punktu widzenia zastosowañ biotechnologicznych stanowi¹ grzyby ni¿sze.
Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ kropidlak Aspergillus flavus, który powoduje zanieczyszczenie ¿ywnoœci niebezpiecznymi aflatoksynami. Analiza genomu tego organizmu
wykaza³a obecnoœæ genów biosyntezy wielu innych metabolitów wtórnych o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym. Enzymy A. flavus degraduj¹ce biopolimery – celulazy, ksylanazy, chitynazy – mog¹ byæ wykorzystane do produkcji biopaliw (50).

4.2. Nowe mo¿liwoœci w medycynie
Zasadniczym celem sekwencjonowania genomów mikroorganizmów chorobotwórczych jest poszukiwanie skutecznych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii.
Analiza genomu pozwala na sprawne testowanie wielu epitopów i uzyskanie lepszych szczepionek (51,52). Projektowane s¹ leki zdolne do selektywnego blokowania g³ównych œcie¿ek metabolicznych. Wprowadzane s¹ molekularne metody identyfikacji patogenów w próbkach od pacjentów.
Ustalenie sekwencji genomu ludzkiego (10) jest punktem wyjœcia do identyfikacji mutacji odpowiedzialnych za powstawanie chorób oraz ró¿n¹ podatnoœæ poszczególnych osób na dzia³anie leków, chemicznych zanieczyszczeñ œrodowiska lub
infekcje. Stale zwiêksza siê oferta dostêpnych testów do badania predyspozycji genetycznych, np. do wyst¹pienia niektórych nowotworów. Rozpoczyna siê rozwój
medycyny „spersonalizowanej”, w której lekarz oceniaj¹c profil genetyczny pacjenta bêdzie móg³ przewidzieæ prawdopodobn¹ reakcjê organizmu na terapiê i dobraæ
odpowiedni rodzaj i dawkê leku. Mo¿na oczekiwaæ postêpu tak¿e w dziedzinie terapii genowej, projektowaniu leków oraz w stosowaniu bia³ek ludzkich do celów terapeutycznych.
BIOTECHNOLOGIA 4 (91) 24-38 2010
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Tylko niektóre choroby s¹ wynikiem mutacji pojedynczego genu; w wiêkszoœci
przypadków zale¿noœæ miêdzy genotypem i fenotypem jest znacznie bardziej skomplikowana. Dostêpna sekwencja genomu cz³owieka oraz postêp technologiczny
w dziedzinie sekwencjonowania bardzo przyspieszy³y badania tej z³o¿onej sieci
powi¹zañ rz¹dz¹cych funkcjonowaniem organizmu. Wyjaœnienie molekularnych podstaw zró¿nicowania w obrêbie naszego gatunku jest celem projektu sekwencjonowania genomów ok. 1200 osób z ca³ego œwiata (ang. 1000 Genome Project)
(www.1000genomes.org).
Kolejnym niezwykle interesuj¹cym przedsiêwziêciem jest rozpoczêty w listopadzie 2007 r. projekt sekwencjonowania DNA mikroorganizmów bytuj¹cych we wnêtrzu i na powierzchni organizmu ludzkiego (ang. Human Microbiome Project) zwany
niekiedy „drugim genomem cz³owieka” (http://nihroadmap.nih.gov/hmp/). Jego celem jest m.in. okreœlenie w jaki sposób zmiany w sk³adzie mikroflory organizmu
wp³ywaj¹ na stan zdrowia.

5. Zakoñczenie
Tempo przyrostu danych sekwencyjnych, jak siê wydaje, bêdzie rosn¹æ, a¿ do
granic mo¿liwoœci stosowanych technologii, wynikaj¹cych po prostu z ograniczeñ
prawami przyrody. Nie wiadomo, czy uda siê stworzyæ metodami in¿ynierii genetycznej polimerazê DNA, która bêdzie w stanie szybciej przy³¹czaæ kolejne nukleotydy (powy¿ej 1000 nukleotydów na sekundê) ni¿ polimerazy DNA w ¿ywej komórce w trakcie replikacji DNA. Oprócz wydajnoœci, istotnym czynnikiem przy poszukiwaniu nowych technologii sekwencjonowania DNA jest obni¿enie kosztów. Obecnie
koszt sekwencjonowania genomu ludzkiego ocenia siê na 50-70 tysiêcy dolarów.
Szacuje siê, ¿e za parê lat koszt ten mo¿e obni¿yæ siê do oko³o tysi¹ca dolarów,
a zatem sumy, o wydanie której pokusiæ siê mo¿e wiele osób pragn¹cych poznaæ sekwencjê w³asnego genomu.
Praca finansowana ze œrodków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, projekt MISTRZ(JZC).
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