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Sequencing of the largest chromosome of Paramecium tetraurelia
Summary
The largest, megabase, somatic chromosome of P. tetraurelia was isolated
and sequenced in order to explore its organization and gene content. The
AT-rich chromosome is compact with very small introns, short intergenic regions and a coding density of at least 74%, higher than that reported for budding yeast or any other free-living eukaryote. Homology to known proteins
could be detected only for 57% of the 464 potential protein coding genes. Subsequently, the megabase chromosome sequence was used during the whole genome sequencing project as a reference to evaluate sequence assembly
and gene annotation accuracy. In a pilot project of the global analysis of
P. tetraurelia gene expression during autogamy, DNA microarrays were used.
Statistical data analysis allowed the identification of four clusters of co-expressed genes. Screening for silencing phenotypes of 15 autogamy specific
genes revealed that 4 genes were essential during vegetative growth and 3 others were essential for successful sexual process.
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1. Paramecium tetraurelia jako organizm modelowy
Paramecium tetraurelia, znany pod nazw¹ pantofelek, jest
wystêpuj¹cym powszechnie wolno ¿yj¹cym jednokomórkowym
organizmem eukariotycznym nale¿¹cym do orzêsków. Pantofelek jest jednym z laboratoryjnych organizmów modelowych po-
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zwalaj¹cych badaæ ró¿norodne zjawiska biologiczne. Wyniki uzyskane dla konkretnego modelu mog¹ zostaæ w pewnym zakresie uogólnione dla innych organizmów
zwiêkszaj¹c nasz¹ wiedzê o œwiecie ¿ywym. Ze wzglêdu na du¿¹ ewolucyjn¹ odleg³oœæ od innych organizmów modelowych stosowanych w laboratoriach, wykorzystanie Paramecium pozwala na nowe podejœcie do badañ podstawowych procesów
wspólnych dla komórek eukariotycznych. Ponadto pantofelek charakteryzuje siê zestawem cech, które czyni¹ go u¿ytecznym dla badañ naukowych. Wystarczy wymieniæ ³atwoœæ hodowli, niepatogennoœæ, poznany niedawno genom oraz szereg zaawansowanych technik biologii molekularnej dostêpnych w badaniach, w³¹czaj¹c
w to interferencjê RNA (RNAi), aby uzasadniæ dlaczego P. tetraurelia jest ciekawym
i posiadaj¹cym du¿y potencja³ organizmem modelowym (1). Paramecium oraz inny
orzêsek – Tetrahymena thermophila, przyczyni³y siê do poznania wa¿nych zjawisk.
Pierwszy wyj¹tek od uniwersalnoœci kodu genetycznego (poza genomem mitochondrialnym) (2,3), katalityczna aktywnoœæ RNA, sekwencje telomerów i telomeraza (4),
translacyjna kontrola splicingu u eukariontów (5) – to przyk³ady odkryæ, które zawdziêczamy badaniom orzêsków. Ze wzglêdu na du¿y rozmiar komórki (~120 mm),
z³o¿on¹ budowê cytoszkieletu oraz mo¿liwoœæ precyzyjnej obserwacji ruchu komórek, pantofelek jest wykorzystywany do badañ obecnych równie¿ w organizmie
cz³owieka rzêsek i cia³ek podstawowych, których nieprawid³owoœci odpowiedzialne
s¹ za wiele ludzkich chorób.
Podobnie jak u innych orzêsków, w cytoplazmie komórki P. tetraurelia znajduj¹
siê dwa rodzaje j¹der: dwa ma³e, diploidalne, nieaktywne transkrypcyjnie j¹dra generatywne – mikronukleusy oraz du¿e, wysoce poliploidalne (~800n), odpowiedzialne za ekspresjê genów j¹dro somatyczne – makronukleus. Podczas ka¿dego
procesu p³ciowego (koniugacji – zachodz¹cej pomiêdzy komórkami dwóch typów
p³ciowych lub autogamii – samozap³odnienia) stary makronukleus ulega degradacji, a nowy makronukleus jest odtwarzany z mikronukleusa. W czasie powstawania
nowego makronukleusa genom generatywny podlega z³o¿onym, powtarzalnym,
precyzyjnie regulowanym procesom, w wyniku których czêœæ materia³u genetycznego jest eliminowana (rys. 1) (6). Rearan¿acja materia³u genetycznego polega na nieprecyzyjnym usuniêciu elementów wielokopijnych, m.in. transpozonów i minisatelitów oraz precyzyjnym wyciêciu jednokopijnych, niekoduj¹cych sekwencji (IES, ang.
Internal Eliminated Sequence), które mo¿na nazwaæ „DNA intronami” (7). Precyzyjne
usuniêcie IES-ów obecnych zarówno w obrêbie sekwencji koduj¹cych jak i niekoduj¹cych, jest niezbêdne do odtworzenia funkcjonalnych ramek odczytu w makronukleusie. Jakiekolwiek powa¿ne zaburzenia w ich usuwaniu prowadz¹ do œmierci
komórek po zakoñczeniu procesu p³ciowego. Poza orzêskami swój genom na du¿¹
skalê rearan¿uje podczas ró¿nicowania siê linii komórkowych m.in. Ascaris (nicieñ),
Cyclops (skorupiak) oraz œluzice i minogi (krêgowce) (8).
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Rys. 1. Rozwój makronukleusa u P. tetraurelia. Na zdjêciu przedstawiono komórkê pantofelka z na³o¿onymi wybarwionymi fluorescencyjnie mikronukleusami i makronukleusem. Na schemacie przedstawiono zachodz¹ce podczas powstawania makronukleusa procesy prowadz¹ce do powstania genomu somatycznego: replikacjê DNA, usuniêcie elementów wielokopijnych, m.in. transpozonów i minisatelitów,
prowadz¹ce do powstania heterogennej populacji oko³o 200 chromosomów somatycznych, co jest
powi¹zane z syntez¹ de novo telomerów na koñcach powsta³ych fragmentów. Ponadto precyzyjnie wycinanych jest oko³o 60 000 krótkich (26-882 pz), jednokopijnych, niekoduj¹cych IES-ów (7); (zdjêcie autora, schemat na podstawie (6)).
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2. Pilota¿owy projekt sekwencjonowania genomu Paramecium tetraurelia
Znajomoœæ sekwencji DNA badanego organizmu, jak siê wydaje, jest w tej chwili
absolutnie niezbêdna do prowadzenia zaawansowanych badañ naukowych. Wraz ze
spadkiem kosztów i czasu sekwencjonowania sta³o siê mo¿liwe poznanie sekwencji
nukleotydowej genomów wszystkich organizmów modelowych, a nawet sekwencjonowanie bardzo du¿ych genomów roœlin istotnych ekonomicznie (ziemniak, pszenica).
W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku sytuacja by³a jednak znacznie mniej
korzystna. Naukowcy wykorzystuj¹cy w swoich badaniach Paramecium tetraurelia
jako organizm modelowy, pomimo ¿e prowadzili zaawansowane badania ró¿norodnych procesów komórkowych, stanowili zbyt ma³¹ grupê, by uzyskaæ fundusze wystarczaj¹ce do poznania sekwencji ca³ego genomu. Stworzono zatem konsorcjum
laboratoriów francuskich, niemieckich i polskich, którego celem by³o poznanie ca³ego genomu pantofelka. W 2002 r. francuski Narodowy Oœrodek Badañ Naukowych
oficjalnie powo³a³ GDRE (fr., Groupement de Recherches Européen) „Paramecium Genomics”, koordynowane przez Jeana Cohena z Centre de Génétique Moléculaire
w Gif-sur-Yvette we Francji.
W przypadku Paramecium w jednej komórce znajduj¹ siê dwa ró¿ni¹ce siê od siebie genomy. Nale¿a³o zatem podj¹æ decyzjê – który genom sekwencjonowaæ? Mikro- czy makronuklearny? Zdecydowano o podjêciu siê zbadania w pierwszej kolejnoœci genomu makronuklearnego, którego wielkoœæ szacowano na 75-200 Mpz. Za
t¹ decyzj¹ przemawia³o szereg faktów: zawartoœæ DNA makronuklearnego w komórce jest oko³o 200 razy wiêksza ni¿ mikronuklearnego, makronukleus jest wolny od
niezwykle trudnych do sekwencjonowania sekwencji repetytywnych, ponadto, genomem odpowiedzialnym za ekspresjê genów jest w³aœnie genom somatyczny.
Pierwszym etapem prowadz¹cym do poznania genomu Paramecium by³o sekwencjonowanie ponad 3000 koñców plazmidów pochodz¹cych ze zindeksowanej biblioteki genomowej. Wynikiem by³o 1,5 Mpz sekwencji stanowi¹cej ok. 1-1,5% ca³ego
genomu (9,10). Zidentyfikowano 722 potencjalnych otwartych ramek odczytu poprzez porównanie z bazami danych oraz 119 potencjalnych nowych, nieznanych
wczeœniej genów. Sekwencje zdeponowano w bazach danych w listopadzie 2000 r.
Istotnym wnioskiem z pilota¿owego projektu by³a wysoka zawartoœæ sekwencji koduj¹cej w DNA pantofelka, szacowana wtedy na ponad 68%. Do jej zwiêkszenia przyczynia siê tak¿e d³ugoœæ intronów oszacowana na 18-35 nt. Potwierdzi³o to, ¿e dalsze sekwencjonowanie losowych fragmentów, przy doœæ niewielkich kosztach, jest
dobr¹ metod¹ poznawania nowych genów Paramecium.
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3. Sekwencjonowanie najwiêkszego somatycznego chromosomu
P. tetraurelia
3.1. Izolacja chromosomu i przygotowanie biblioteki genów
Dobre wyniki projektu pilota¿owego sk³oni³y nas do podjêcia kolejnego kroku
w kierunku poznania genomu Paramecium. Logicznym etapem by³o ustalenie sekwencji nukleotydowej jednego ca³ego chromosomu, co pozwoli³oby na poznanie struktury chromosomów i zawartoœci genów. Pozwoli³oby zdobyæ doœwiadczenie oraz oszacowaæ koszty i potencjalne problemy, z jakimi przyjdzie siê zmierzyæ podczas projektu genomowego. Izolacja pojedynczego chromosomu nie by³a jednak ³atwym zadaniem. Podczas powstawania makronukleusa chromosomy s¹ fragmentowane i powstaj¹ca populacja oko³o 200. chromosomów somatycznych jest wysoce heterogenna: chromosomy mog¹ wystêpowaæ w ca³oœci lub w kilku czêœciach, notuje siê obecnoœæ wewnêtrznych delecji. Podczas rozdzielania chromosomów metod¹ elektroforezy CHEF DNA migruje w postaci „rozmazu”, trudno wyró¿niæ chromosomy. Jedynym fragmentem widocznym jako pojedynczy pr¹¿ek, co pozwoli³o na jego wyizolowanie, by³ fragment o wielkoœci ok. 1 Mpz odpowiadaj¹cy najwiêkszemu chromosomowi. Ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ wraz z kolejnymi podzia³ami wegetatywnymi fragmentacjê chromosomów, konieczne by³o wykorzystanie DNA z m³odych komórek,
które wykona³y jedynie kilka podzia³ów po przejœciu autogamii. Nastêpnie przygotowano losow¹ bibliotekê fragmentów restrykcyjnych o wielkoœci 1-3 kpz, któr¹ poddano sekwencjonowaniu i sk³adaniu wykorzystuj¹c strategiê shotgun.

3.2. Ustalenie sekwencji nukleotydowej chromosomu
Pierwszy etap obejmowa³ wykonanie oko³o 12 600 reakcji sekwencjonowania
koñców wstawek namno¿onych w reakcji PCR. Oko³o 5000 odczytów zosta³o odrzuconych jako zanieczyszczenie pochodz¹ce z innych chromosomów. Pozosta³e 7600
odczytów z³o¿ono przy wykorzystaniu programu Gap4 (Staden Package) (11). W wyniku sk³adania sekwencji uzyskano a¿ 180 kontigów od 3,5 do 85 kpz o sumarycznej
d³ugoœci 940 kpz, bliskiej spodziewanemu milionowi par zasad. Œrednio sekwencja
zosta³a pokryta odczytami czterokrotnie, jednak etap shotgun nie by³ wystarczaj¹cy
do ustalenia pe³nej i nieprzerwanej sekwencji chromosomu.
Dziêki sekwencjonowaniu metod¹ przed³u¿ania starterów (primer-walking) uda³o
sie po³¹czyæ kontigi, dla których istnia³y wstawki, których koñce znajdowa³y siê
w dwóch ró¿nych kontigach. Pozosta³e 24 przerwy zosta³y po³¹czone metod¹ „multiplex PCR” (12). W metodzie tej projektuje siê startery do PCR skierowane „na
zewn¹trz” ka¿dego fragmentu. Nastêpnie przeprowadza siê reakcjê PCR wykorzystuj¹c kilka, kilkanaœcie starterów jednoczeœnie oraz genomowe DNA jako matrycê.
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Uzyskane produkty PCR nastêpnie sekwencjonowano. W drugiej fazie projektu wykonano ³¹cznie dodatkowe 1400 reakcji sekwencjonowania, co pozwoli³o uzyskaæ
nieprzerwan¹ sekwencjê ca³ego chromosomu. Blisko piêciokrotne pokrycie sekwencji gwarantowa³o bardzo niski statystyczny b³¹d sekwencjonowania wynosz¹cy jedynie 1:700 000. Najwiêkszy somatyczny chromosom P. tetraurelia, jak siê okaza³o, by³
bogaty w zasady A i T (72%), co stanowi jedn¹ z najwy¿szych wartoœci obserwowanych u eukariontów. Kolejn¹ zaobserwowan¹ cech¹ DNA pantofelka okaza³a siê ni¿sza od oczekiwanej zawartoœæ dinukleotydów CpG, która mo¿e œwiadczyæ o intensywnej metylacji DNA i TpA – zwi¹zana najprawdopodobniej z wykorzystaniem tego
dinukleotydu przy rearan¿acjach genomu podczas powstawania makronukleusa.

Rys. 2. Etapy sekwencjonowania chromosomu.
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3.3. Potwierdzenie z³o¿enia sekwencji
Z³o¿enie odczytów w jedn¹ sekwencjê zosta³o potwierdzone na dwa sposoby.
Po pierwsze, wykonano trawienie chromosomu enzymem BsiWI i porównano wyniki
z konceptualnym (in silico) trawieniem sekwencji chromosomu uzyskuj¹c zgodnoœæ
wielkoœci wszystkich fragmentów. Ponadto, ca³y chromosom zosta³ pokryty produktami reakcji PCR o d³ugoœci 5-22 kpz „na zak³adki”. Produkty zosta³y nastêpnie strawione ró¿nymi enzymami, a uzyskane wzory restrykcyjne by³y zgodne z przewidywaniami. Nale¿a³o jeszcze rozstrzygn¹æ, czy uda³o siê poznaæ kompletn¹ sekwencjê
chromosomu – od jednego telomeru do drugiego. Metoda konstrukcji banku genów wyklucza³a obecnoœæ w bibliotece DNA fragmentów zawieraj¹cych powtórzenia telomerowe, jednak wykorzystanie wstêpnych wyników z projektu sekwencjonowania ca³ego genomu Paramecium pozwoli³o odnaleŸæ telomery w pobli¿u koñców uzyskanej sekwencji. Ponadto zaobserwowano obecnoœæ 126-nukleotydowych
powtórzeñ przypominaj¹cych motywy WD-40 bia³ka G, które by³y wczeœniej spotykane w pobli¿u koñców ró¿nych chromosomów makronuklearnych (13).

3.4. Poszukiwanie genów – anotacja sekwencji nukleotydowej
Samo odczytanie kolejnych liter sekwencji nukleotydowej mo¿e dostarczyæ pewnych danych do analizy in silico, jednak nie jest wystarczaj¹ce, by uzyskany wynik
móg³ byæ u¿yteczny dla badaczy wykonuj¹cych eksperymenty in vivo. Kolejnym istotnym etapem by³o zatem poszukiwanie genów w obrêbie ustalonej sekwencji. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e w tym czasie nie by³y znane ¿adne genomy blisko spokrewnionych ewolucyjnie organizmów, w tym ani jednego przedstawiciela orzêsków, zadanie to by³o niezwykle trudne. Konieczne sta³o siê opracowanie zupe³nie nowych
procedur prowadz¹cych do anotacji chromosomu. Narzêdzia bazowa³y m.in. na: porównaniu z baz¹ znanych bia³ek (programem Blastx) (14), analizie zawartoœci nukleotydów G i C (jest ona dwukrotnie wy¿sza w rejonach koduj¹cych), analizie czêstoœci wykorzystania kodonów, algorytmie wyszukuj¹cym potencjalne introny (bazuj¹cym na znanych intronach), szukaniu paralogów w pierwszych sekwencjach z projektu sekwencjonowania ca³ego genomu Paramecium. Ponadto wykorzystano program
GlimmerM (15) s³u¿¹cy do przewidywania genów ab initio na podstawie modelu sekwencji koduj¹cej wygenerowanego na bazie znanych genów Paramecium. Program
Artemis (16) pozwoli³ analizowaæ wszystkie wymienione dane jednoczeœnie i decydowaæ o strukturze genów. Koñcowym etapem by³o potwierdzenie poprawnoœci
i poprawienie identyfikacji genów poprzez przyrównanie sekwencji potencjalnych
bia³ek do kilku najbardziej podobnych bia³ek, poszukiwanie domen bia³kowych
w bazach CDD i InterPro, poszukiwanie peptydów sygna³owych oraz przewidywanie
helis transb³onowych i pêczków helis (coiled-coil).
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Rys. 3. Anotacja genów. Podczas anotacji wykorzystywano program Artemis (16) pozwalaj¹cy na jednoczesn¹ wizualizacjê wykresów zawartoœci GC (A), wykresów wykorzystania najczêstszych kodonów na
obu niciach DNA (B), wyników uzyskanych m. in. dziêki programom Blastx, GlimmerM, wyszukiwaniu intronów (C). (D) Przyk³adowy fragment chromosomu ze znalezionymi genami na obu niciach DNA. Uwagê
zwracaj¹ krótkie odcinki miêdzygenowe.

Najwiêkszy somatyczny chromosom P. tetraurelia zawiera niezwykle gêsto u³o¿one geny (œrednia d³ugoœæ odcinków pomiêdzy genami – 202 pz) z bardzo krótkimi intronami (œrednia d³ugoœæ 25 pz). Zawartoœæ sekwencji koduj¹cej wynosi ponad
74%, co odpowiada najwy¿szej znanej gêstoœci genów dla wolno ¿yj¹cych organizmów eukariotycznych. Dla 57% ze 464 zidentyfikowanych genów przypisano prawdopodobne funkcje przez porównanie sekwencji ich potencjalnych produktów do
znanych sekwencji bia³kowych. Pozosta³e zidentyfikowane geny koduj¹ bia³ka niewykazuj¹ce podobieñstwa do ¿adnych znanych dotychczas bia³ek.
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3.5. Wnioski
W wyniku tego projektu sekwencjonowania poznano organizacjê i strukturê
oraz ustalono blisko milion par zasad (1 Mb) sekwencji nukleotydowej najwiêkszego somatycznego chromosomu P. tetraurelia (17).
Krótkie odcinki miêdzygenowe sugerowa³y istnienie grup wspó³regulowanych
genów koduj¹cych bia³ka zaanga¿owane w ten sam proces lub szlak metaboliczny.
Takich grup jednak nie znaleziono. Na chromosomie znajduje siê jedynie 6 par podobnych genów u³o¿onych obok siebie. Niewielki poziom identycznoœci aminokwasowej (25-56%) sugeruje, ¿e mo¿e byæ to œladem doœæ starej ewolucyjnie duplikacji
genów. Poœród bia³ek kodowanych na chromosomie znaleziono wiele bia³ek z motywem MORN, kinaz, metalofosfoesteraz, co zgodne jest z hipotez¹, wed³ug której
pantofelek ma znacz¹co rozbudowane szlaki przewodzenia sygna³ów w komórce,
co pozwala mu odpowiadaæ na zmieniaj¹ce siê warunki otoczenia. Ponadto w genomie znajduje siê niezwykle du¿o genów kana³ów potasowych, które zwi¹zane s¹
z ruchem rzêsek. Najbardziej niespodziewany wynik da³a ekstrapolacja liczby
genów dla ca³ego, szacowanego na 75 Mpz genomu. Przy za³o¿eniu, ¿e zawartoœæ
sekwencji koduj¹cej jest równie wysoka na innych chromosomach, ³¹czna liczba genów Paramecium mog³a byæ wiêksza ni¿ 30 000, co stawia³oby pantofelka poœród
genomów z najwy¿sz¹ liczb¹ genów.

4. Sekwencjonowanie ca³ego genomu
Dane uzyskane w wyniku kolejnych projektów sekwencjonowania: pilota¿owego
(10) oraz projektu sekwencjonowania najwiêkszego somatycznego chromosomu
P. tetraurelia (17) okaza³y siê podstawowe do uzyskania finansowania projektu sekwencjonowania ca³ego genomu Paramecium. Konsorcjum GDRE „Paramecium Genomics” mia³o teraz argumenty pozwalaj¹ce udowodniæ, ¿e zadanie to jest warte realizacji. Ostatecznie projekt przeprowadzi³o i sfinansowa³o Francuskie Narodowe Centrum Sekwencjonowania „Genoscope”.
Znalezione w projekcie sekwencjonowania najwiêkszego chromosomu geny pos³u¿y³y jako zestaw wyjœciowy do stworzenia modeli genów Paramecium dla oprogramowania s³u¿¹cego do automatycznego poszukiwania genów. Ponadto sekwencja nukleotydowa tego chromosomu, bêd¹ca najd³u¿szym znanym fragmentem genomu pantofelka, zosta³a wykorzystana jako sekwencja referencyjna do sprawdzania poprawnoœci z³o¿enia sekwencji ca³ego genomu, natomiast ekspercka anotacja
genów kodowane na tym chromosomie zosta³a wykorzystana do oceny poprawnoœci wyszukiwania genów na skalê genomow¹.
Uzyskana sekwencja somatycznego genomu P. tetraurelia obejmuje oko³o
72 Mpz. Ze wzglêdu na fakt, ¿e, podobnie jak dla wiêkszoœci realizowanych obecnie
projektów sekwencjonowania, nie wykonywano pracoch³onnego zamykania luk po84
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zosta³ych w sekwencji po fazie shotgun, genom ma kszta³t 188 skafoldów (odpowiadaj¹cych w wiêkszoœci ca³ym chromosomom) zawieraj¹cych statystycznie jedn¹ lukê
o d³ugoœci 660 pz na 120 kpz (18). Ca³a sekwencja genomu wraz z rosn¹c¹ liczb¹ danych genetycznych i literaturowych jest dostêpna w bazie danych ParameciumDB
(http://paramecium.cgm.cnrs-gif.fr) (19). Obecnie prowadzone s¹ prace nad uzyskaniem sekwencji genomu mikronuklearnego P. tetraurelia, która znacz¹co zwiêkszy
wiedzê na temat eliminowanych sekwencji DNA, trwa te¿ interesuj¹ce, z ewolucyjnego punktu widzenia, sekwencjonowanie innego blisko spokrewnionego gatunku
P. biaurelia. Potwierdzaj¹c nasze przypuszczenia bazuj¹ce na wynikach z projektu
sekwencjonowania najwiêkszego chromosomu, w genomie Paramecium odnaleziono
blisko 40 000 genów, co stanowi wiêksz¹ liczbê, ni¿ liczba genów w genomie
cz³owieka. Na podstawie dok³adnej analizy sekwencji DNA wykazano, ¿e genom
P. tetraurelia uleg³ w toku ewolucji co najmniej trzem kolejnym duplikacjom ca³ego
genomu (WGD, ang. Whole-Genome Duplication), co t³umaczy tak du¿¹ liczbê genów
oraz wystêpowanie wielu grup paralogów (rys. 4A). Paramecium znalaz³o siê tym samym poœród organizmów, które s³u¿¹ do zaawansowanych badañ dotycz¹cych ewolucji bêd¹cej rezultatem duplikacji genomu: losu zduplikowanych genów, uzyskiwaniu nowych funkcji przez geny.

4.1. Duplikacje genomu w ewolucji organizmów
Duplikacja genomu jest rzadkim zjawiskiem, które jednak by³o ju¿ obserwowane
u eukariontów, m.in. u A. thaliana czy S. cerevisiae. Postulowano, ¿e duplikacje mog¹
byæ przyczyn¹ najwa¿niejszych zmian ewolucyjnych, gdy¿ podwojenie liczby genów
mo¿e byæ Ÿród³em nowych funkcji pozwalaj¹cych na lepsz¹ adaptacjê do warunków
œrodowiska (20). Zgodnie z oczekiwaniami, na podstawie analizy trzech kolejnych
duplikacji w genomie Paramecium wykazano, ¿e dla wiêkszoœci zduplikowanych genów jedna kopia jest tracona po pewnym czasie, wynosz¹cym niekiedy miliony lat
(rys. 4B). Jednak liczba genów obecnych w kilku kopiach jest znacznie wiêksza ni¿
u innych organizmów. Mo¿na to wyt³umaczyæ dualizmem j¹drowym komórki
P. tetraurelia, a w szczególnoœci obecnoœci¹ silnie poliploidalnego makronukleusa,
w którym liczba kopii chromosomów jest regulowana. Ponadto, jak wczeœniej postulowano, duplikacje genomu prowadz¹ do specjacji. Udowodniono, ¿e rozdzielenie Paramecium od Tetrahymena nast¹pi³o po najstarszej WGD, a powstanie 15. siostrzanych gatunków Paramecium jest wynikiem ostatniej duplikacji. Kolejnym, nieoczekiwanym wnioskiem by³o wykazanie, ¿e dwie kopie zduplikowanego genu s¹
zachowywane w genomie nie w wyniku nabycia nowych funkcji przez te geny, lecz
gdy poziom ekspresji danych genów ma znacz¹cy wp³yw na równowagê w komórce.
Tak zatem, obie kopie genów zduplikowanych s¹ zachowywane gdy wymaga tego
utrzymanie równowagi pomiêdzy innymi bia³kami, np. z tego samego kompleksu
bia³kowego lub szlaku metabolicznego. Uda³o siê tak¿e wykazaæ zwi¹zek pomiêdzy
BIOTECHNOLOGIA 4 (91) 76-90 2010
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Rys. 4. Duplikacje ca³ego genomu P. tetraurelia. (A) Uzyskane za pomoc¹ Artemis Comparison Tool
(21) porównanie najwiêkszego chromosomu (górna linia) oraz jego kopii z ostatniej duplikacji ca³ego
genomu (WGD) (linia dolna). Odcinki o du¿ej homologii sekwencji DNA s¹ po³¹czone liniami. Linie krzy¿uj¹ce siê (zaznaczone strza³kami) oznaczaj¹ odcinki o zmienionej orientacji – inwersje. (B) Na schemacie przedstawiono prawdopodobn¹ ewolucjê liczby genów P. tetraurelia w czasie. W okresach pomiêdzy duplikacjami geny ulega³y stopniowej pseudogenizacji i by³y sukcesywnie tracone. Specjacja bêd¹ca
wynikiem duplikacji genomu zosta³a zaznaczona strza³kami – po najstarszej duplikacji oddzieli³a siê linia prowadz¹ca do T. thermophila, po ostatniej powsta³y gatunki kompleksu P. aurelia. Poœrednia duplikacja jest trudna do umiejscowienia w czasie ewolucji.

poziomem ekspresji genów a zachowywaniem zduplikowanych genów w genomie
– geny wyra¿ane na wysokim poziomie s¹ rzadziej tracone.

86

PRACE PRZEGL¥DOWE

Sekwencjonowanie najwiêkszego chromosomu Paramecium tetraurelia – przyk³ad opracowania metody

5. Od sekwencji do funkcji – analiza funkcjonalna nowo odkrytych genów
Poznanie genomu P. tetraurelia pozwoli³o na nowe, bardziej globalne podejœcie
do badañ. Jednym z bardziej interesuj¹cych tematów podejmowanych z wykorzystaniem tego organizmu s¹ badania regulacji rearan¿acji genomowych zachodz¹cych
podczas procesów p³ciowych. Celem kolejnego projektu realizowanego dziêki
wspó³pracy pomiêdzy laboratoriami polskimi i francuskimi by³a identyfikacja nowych genów zaanga¿owanych w to zjawisko, gdy¿ w chwili obecnej znanych jest jedynie kilka czynników bia³kowych zwi¹zanych z rearan¿acjami genomu.

5.1. Rearan¿acje genomu u Paramecium tetraurelia
Niezwykle du¿a skala oraz powtarzalnoœæ procesu rearan¿acji DNA (rys. 1) czyni¹
orzêski doskona³ym organizmem modelowym do badania tego procesu. Odtworzenie funkcjonalnego makronukleusa jest kontrolowane epigenetycznie poprzez kilka
klas niekoduj¹cych RNA, w³¹czaj¹c w to krótkie scnRNA (skaningowe RNA) (22), podobne do kontroluj¹cych transpozony w komórkach zwierzêcych piRNA oraz d³ugie
transkrypty (23), bêd¹ce przyk³adem badanych obecnie intensywnie niegenowych
transkryptów (24). Badanie œciœle regulowanych rearan¿acji genomowych mo¿e
przyczyniæ siê do poszerzenia wiedzy na temat czynników zapewniaj¹cych stabilnoœæ genomu, które odpowiedzialne s¹ m.in. za ró¿nicowanie siê komórek. Najbardziej istotnym ze wzglêdu na znaczenie medyczne przyk³adem tego procesu jest rekombinacja V(D)J prowadz¹ca do powstania regionów zmiennych genów koduj¹cych
immunoglobuliny i receptory powierzchniowe limfocytów B i T podczas dojrzewania uk³adu odpornoœciowego krêgowców (25).

5.2. Poszukiwanie genów bior¹cych udzia³ w mejozie i rearan¿acjach genomowych kodowanych na najwiêkszym somatycznym chromosomie
P. tetraurelia
Du¿a liczba nieznanych genów na nowo poznanym chromosomie wymusza wykorzystanie globalnej strategii poszukiwania funkcji poszczególnych genów. Dziêki
wspó³pracy z laboratoriami francuskimi mieliœmy szansê wykorzystania technologii
mikromacierzy do badania profilu ekspresji wszystkich genów kodowanych na najwiêkszym chromosomie P. tetraurelia (Nowak i wsp., dane nie publikowane). Do eksperymentu wykorzystano RNA wyizolowane z komórek wegetatywnych oraz komórek w ró¿nych fazach procesu p³ciowego – autogamii. Na podstawie analizy statystycznej otrzymanych wyników wyodrêbniono cztery grupy genów o podobnych
profilach ekspresji: 1) geny z maksimum ekspresji na pocz¹tku autogamii, 2) geny
z maksimum ekspresji w póŸniejszej fazie autogamii, 3) geny podlegaj¹ce represji,
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4) geny podlegaj¹ce stopniowej aktywacji. W celu weryfikacji danych wykonano
sprawdzenie poziomu ekspresji wybranych genów w ró¿nych fazach autogamii za
pomoc¹ metody Northern potwierdzaj¹c zasadnoœæ wyodrêbnienia wymienionych
grup genów. Uzyskane wyniki by³y dla nas punktem wyjœcia do poszukiwania genów
potencjalnie zaanga¿owanych w procesy zwi¹zane z mejoz¹ oraz w trakcie powstawania nowego makronukleusa w autogamii. W tym celu wykonano analizê fenotypów wyciszania dla 15. genów o maksimum ekspresji na pocz¹tku oraz w póŸniejszej fazie autogamii. W eksperymentach wykorzystano technikê wyciszania genów
na drodze interferencji RNA (RNAi) indukowanej poprzez karmienie komórek Paramecium
bakteriami produkuj¹cymi dwuniciowe RNA homologiczne do badanego genu (26).
Wykazano, ¿e ekspresja czterech z badanych genów jest niezbêdna w trakcie wzrostu wegetatywnego, a wyra¿enie trzech innych jest konieczne do pomyœlnego procesu autogamii. Tylko jeden z tych ostatnich genów, koduj¹cy potencjaln¹ helikazê
RNA z motywem DExH, jest zaanga¿owany w rearan¿acje genomowe. Dalsze badania dotycz¹ce szczegó³owej funkcji tego genu s¹ obecnie w toku.

6. Podsumowanie
Znaczny wysi³ek w³o¿ony w poznanie ca³ych genomów znajduje uzasadnienie
w efektach. Ustalenie sekwencji genomów, jak siê wydaje, jest zasadnicze dla dalszego rozwoju szeroko rozumianej biologii molekularnej. Poznanie wszystkich genów genomu pozwala prowadziæ badania nawet, wtedy gdy funkcje wszystkich genów nie s¹ znane. Mo¿liwe jest analizowanie sekwencji regulatorowych prowadz¹c
do lepszego opisania funkcjonowania komórek na poziomie molekularnym. Jest to
równie¿ prosta droga (i o dziwo, doœæ tania) do wyodrêbnienia genów istotnych ze
wzglêdów medycznych lub biotechnologicznych, które mo¿na wybraæ z poznanego
„katalogu” znacznie ³atwiej, ni¿ poszukiwaæ w nieznanym genomie. Sekwencjonowanie otwiera drogê do analiz biologicznych na du¿¹ skalê, pozwalaj¹cych analizowaæ funkcjonowanie komórki czy organizmu jako ca³oœci – jak np. poznanie ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy lub sekwencjonowania transkryptów
(RNA-seq).
Dla badacza wykorzystuj¹cego sekwencje DNA do badañ laboratoryjnych zasadnicza jest jakoœæ sekwencji i jakoœæ jej anotacji. B³êdy w sekwencji DNA, które ³atwo
znaleŸæ w sekwencjach zdeponowanych w bazach danych, mog¹ doprowadziæ do
powa¿nych problemów w prowadzonych badaniach, podobnie jak nieprawid³owy
lub niekompletny opis sekwencji mo¿e doprowadziæ do niew³aœciwych wniosków.
Wydaje mi siê, ¿e w przypadku genomu Paramecium uda³o siê utrzymaæ odpowiednie standardy, a sekwencja i jej anotacja s¹ nieustanie poprawiane i aktualizowane
w bazie danych ParameciumDB. Poznanie sekwencji chromosomu, a póŸniej ca³ego
genomu, pozwoli³o ju¿ – i pozwoli w najbli¿szej przysz³oœci – dokonaæ szeregu
odkryæ, zapocz¹tkowuj¹c erê „postgenomow¹” w badaniach z wykorzystaniem
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Paramecium. Mo¿liwe sta³o siê na przyk³ad odnalezienie w bardzo krótkim czasie
od opublikowania sekwencji genomu poszukiwanego od wielu lat bia³ka odpowiedzialnego za wprowadzanie pêkniêæ DNA podczas rearan¿acji genomowych (27).
S³owniczek terminów i skrótów
nt – nukleotyd.
kpz – tysi¹c par zasad.
Mpz – milion par zasad.
Strategia shotgun – strategia sekwencjonowania polegaj¹ca na losowej fragmentacji sekwencjonowanego fragmentu, sekwencjonowaniu koñców powsta³ych fragmentów, a nastêpnie z³o¿eniu sekwencji z wykorzystaniem zachodz¹cych na siebie sekwencji.
Kontig – nieprzerwana sekwencja DNA z³o¿onych z wielu pojedynczych, zachodz¹cych na siebie
odczytów sekwencjonowania.
Skafold – ang. scaffold – „rusztowanie”; po³¹czenie kontigów w wiêksz¹ ca³oœæ; w odró¿nieniu
od kontigów, mo¿e zawieraæ luki w sekwencji nukleotydowej.
Anotacja – polega na oznaczeniu w sekwencji DNA informacji przydatnych do dalszych badañ, jak
np. jednostek strukturalnych (geny, promotory, introny, sekwencje repetytywne, niekoduj¹ce RNA,
etc.) oraz informacji dotycz¹cych samej sekwencji nukleotydowej (znane mutacje, polimorfizmy sekwencji, potencjalne b³êdy sekwencjonowania).
Anotacja genów ab initio – metoda identyfikacji genów in silico oparta m.in. na ukrytych modelach
Markowa (HMM) – u¿ywaj¹ one statystycznej informacji na temat miejsc splicingu, wykorzystania kodonów, d³ugoœci eksonów i intronów, etc., opartej na znanym katalogu genów danego organizmu.
Osoby zaanga¿owane w nie publikowane badania opisane w rozdz. 5.2. Nowak J. K., Gromadka R.,
Juszczuk M., Jerka-Dziadosz M., Maliszewska K., Mucchielli M.-H., Gout J.-F., Arnaiz O., Agier N.,
Tang T., Aggerbeck L., Cohen J., Delacroix H., Sperling L., Herbert C., Zagulski M., Bétermier M.
Wyniki omówione w pracy by³y finansowane w czêœci z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego: 3 PO4A 006 25 i N303 075 32/2520.
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