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Predslov
evolúcia v genomike
R
priniesla skompletizovanie viacerých
prokaryotických a eukaryotických
genómov, zatiaľ čo tá proteomická
spôsobila prudký nárast v počte
kvantitatívnych metód a nástrojov,
ktoré znamenali veľký problém v
samotnej integrácii týchto dát a ich
vizualizácii a interpretácii pre
vytváranie hypotéz a biologických
objavov. Genóm je kompletná výbava
génov zabezpečujúcich bunkovú
dedičnosť a kódujúcich štruktúru
i funkčný prejav bunky. Genetická
informácia hovorí len o dedičných
vlastnostiach organizmu, ale na
realizáciu životných funkcií
organizmu je potrebná tvorba
proteínov. Proteóm zahŕňa všetky
proteíny kódované a exprimované v
bunke aj s ich interakciami a
funkčnými vzťahmi. V porovnaní so
statickou genomikou je proteomika
dynamickým odborom, ktorý

systematicky študuje proteóm s
cieľom poskytovať podrobné
informácie o funkcii, štruktúre a
kontrole biologických systémov.
Verejný výskum ľudského proteómu
je koordinovaný medzinárodnou
organizaciou HUPO (Human
Proteome Organisation) a nedávno
z a l o ž e n o u E u PA ( E u r o p e a n
Proteomics Association), ktorá sa
zameriava i na výskum proteómov
ďalších živočíšnych druhov. Väčšina
aktívnych proteomických laboratórií
úzko spolupracuje s bioinformatikmi
a počítačovými odborníkmi.
Bioinformatika využíva informačné
technológie na riešenie biologických
problémov, poskytuje dostupné
databázy, otvára možnosti softvérovej
analýzy, štúdium a porovnávanie dát,
ako aj nástroje pre získavanie,
modelovanie a interpretáciu dát.
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Chapter
Zámerom tejto monogra e je
poskytnúť prehľad moderných
bioinformatických nástrojov vhodných
na analýzu genomických
a proteomických dát. Pevne veríme,
že nájde uplatnenie vo vedeckej a
vysokoškolskej komunite.
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Bioinformatické nástroje
využívané pri dizajnovaní
a analýze PCR reakcie

Rastislav Mucha,
Lucia Pulzová,
Patrik Mlynárčik

Základné princípy PCR metód
Polymerázová reťazová reakcia (PCR, polymerase chain
reaction) sa používa na ampli káciu (pomnoženie)
určitého fragmentu DNA, ktorým zvyčajne býva
sekvencia génu kódujúca proteíny, alebo jeho fragment/
doménu. Pomocou najčastejšie používaných typov PCR
sa ampli kujú fragmenty DNA do veľkosti 10 000
bázových párov (bp), pričom niektoré typy tejto reakcie
umožňujú ampli káciu fragmentov aj s veľkosťou celých
genómov (40kbp) (1).

nešpeci ckých produktov, a tým môže dochádzať ku
vzniku nešpeci ckých produktov pri nadbytku katiónov,
naopak nízka koncentrácia redukuje výťažok reakcie.
Mastermix pre jednu vzorku môže mať objem 10 – 200
μl, avšak najčastejšie sa používajú 25 μl a 50 μl
mastermixy. Samotná PCR reakcia pozostáva z
iniciačnej denaturácie (rozpletenie dvojvláknovej DNA),
20 až 40 cyklov (každý cyklus pozostáva z 2 až 3
teplotných zmien: 1 – denaturácia templátovej DNA, 2 –
hybridizácia, resp. nasadanie primerov, 3 - fáza

Základ PCR reakčnej zmesi (tzv. mastermix) tvoria
nasledovné komponenty:
a) DNA templát – vzorka DNA obsahujúca
región určený na ampli káciu.

Obr. 1 Schematické znázornenie procesov v priebehu
PCR reakcie

b) DNA polymeráza – termostabilná zložka
mastermixu, jej úlohou je spájanie voľných
nukleotidov a vytváranie nového vlákna
DNA (ampli kátu).
c) Dva oligonukleotidy (tzv. primery, angl.
primers) komplementárne k 3’ koncom
oboch komplementárnych vlákien DNA.
d) Deoxyribonukleotid-trifosfáty (dNTP) –
nukleotidy obsahujúce trifosfátové skupiny,
tieto voľné nukleotidy sú polymerázou
využívané na syntézu novovznikajúcich
vlákien DNA.
e) Pufor – táto zložka zabezpečuje vhodné
chemické podmienky pre optimálnu
aktivitu a stabilitu DNA polymerázy.
f) Dvojmocné katióny Mg2+ alebo Mn2+ –
najčastejšie sa používajú Mg 2+ ióny
v roztoku MgCl2. Úlohou tejto zložky je
zabezpečiť špeci citu reakcie ako kofaktor
pre polymerázu a stabilizáciu
dvojvláknovej DNA, ich prítomnosť zvyšuje
efektivitu reakcie. Príliš vysoká
koncentrácia Mg2+ môže spôsobiť vznik

!
Schematické zobrazenie jednotlivých krokov PCR reakcie od
denaturácie po elongáciu ampli kovaného PCR produktu
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elongácie novovznikajúceho ampli kátu) a nálnej
elongácie, počas ktorej dochádza k dokončeniu syntézy
PCR produktu (Obr. 1). Podľa účelu použitia existuje
viacero typov PCR, a to: Štandardná PCR, AFLP PCR
(angl. Ampli ed fragment length polymorphism), AlleleSpeci c PCR, Assembly PCR, Assymetric PCR, Colony
PCR, Helicase Dependent Ampli cation, Hot Start PCR,
Inverse PCR, In Situ PCR, ISSR PCR (angl. Inter-Simple
Sequence Repeat), Late-PCR, Long PCR, Nested PCR,
Reverse Transcriptase PCR, Real Time PCR. Mnohé
z týchto typov sú však veľmi podobné a líšia sa len

zložením mastermixu a nastavením programu
ampli kácie na termocykléri.
Z bioinformatického hľadiska môžeme z pohľadu
prípravy, priebehu a vyhodnocovania výsledkov rozdeliť
PCR do dvoch najdôležitejších skupín, a to Štandardná
PCR a Real Time PCR, preto všetkým krokom
nevyhnutným pre dizajnovanie týchto PCR, ich
komponentom a taktiež vyhodnocovaniu dosiahnutých
výsledkov je venovaná celá táto kapitola.
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Využitie génových databáz, dizajnovanie primerov a analýza
vlastností a vplyvu týchto primerov na amplifikáciu DNA
sekvencií
Najdôležitejším faktorom predchádzajúcim samotnej
PCR reakcii je výber primerov. PCR sa vo všeobecnosti
najčastejšie používa na detekciu patogénov, určovanie
rozdielov genómov druhov/poddruhov mikroorganizmov
a rovnako na ampli káciu génov rôznych proteínov kvôli
ich ďalšiemu detailnejšiemu štúdiu. Preto je v prvom
rade potrebné zamerať sa na inzert/gén/sekvenciu PCR
reakcie, ktorý má byť ampli kovaný. Prostredníctvom
on-line prístupu je k dispozícii viacero génových
databáz (Tab. 1). V týchto databázach sú k dispozícii
detailné informácie o daných génoch, resp. proteínoch
a ich génovo kódovaných doménach. V prípade
zamerania sa na ampli káciu génu kódujúceho proteín
je dôležitá tzv. proteín kódujúca sekvencia. V prípade,
že je ampli kácia zameraná na detekciu určitého
poddruhu mikroorganizmu a pod., fragmentom DNA
zvoleným na prípravu primerov musí byť sekvencia

Tab. 1 Vybrané dostupné génové databázy
Názov databázy

Popis
Komplexná databáza informácií a
sekvencií o génoch vrátane on-line
GenBank
bioinformatických nástrojov práce s
nimi
Frontier in bioscience Databáza ponúka zoznam genómov
celého radu druhov vrátane človeka
(databases and
genomes)

špeci cká len pre daný poddruh. Naopak, ak je PCR
dizajnovaná za účelom detekcie celého druhu, resp.
širšieho rozsahu druhov, musí byť zvolená zdrojová
sekvencia, z ktorej bude ampli kovaný len fragment
špeci cký pre daný druh a nebude dochádzať
k nešpeci ckej ampli kácii.

Postup pri dizajnovaní a využívaní
primero
Efektivita a senzitivita PCR reakcie vo veľkom rozsahu
závisí od efektivity primerov (2). Na zloženie príslušných
oligonukleotidových sekvencií použitých ako primery
pre PCR má vplyv viacero
faktorov:

Zdroj
http://www.ncbi.nlm.nih.g
ov/genbank
http://www.bioscience.org/
urllists/genodba.htm

Integrovaná databáza známych ako aj http://www.genecards.org
predikovaných
ľudských
génov
ponúkajúca všetky dostupné informácie
týkajúce sa týchto génov

GeneCards

Zoznam informácií o podobnostiach
proteínov, expresii génov, cDNA
klonových reagencií a génových
lokáciách
Ponuka
biologických
databáz,
bioinformatických nástrojov práce s
DNA a konzultingu v regulačných
procesoch génov

Unigene

Biobase

http://www.ncbi.nlm.nih.g
ov/unigene
http://www.biobaseinternational.com

Online génová databáza zahŕňajúca http://www.genomesonline
Gold Genomes online informácie o sekvenovaní genómov a .org/cgidatabase
metagenómov
bin/GOLD/index.cgi

a) k i n e t i k a s p á j a n i a
(nasadania) a disociácie
d u p l e x o v p r i m e r- t e m p l á t
počas hybridizácie
a elongácie,
b) s t a b i l i t a d u p l e x o v
nekomplementárne
nasadajúcich nukleotidov a ich
lokalizácia,
c) efektivita s akou môže
polymeráza rozpoznať
a predlžovat vzniknuté
komplementárne duplexy.
Primery, ktoré sú špeci cké
pre ampli káciu zvolenej
sekvencie, sú posudzované
prostredníctvom viacerých
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kritérií: dĺžka primeru, pomer guanínu a cytozínu (tzv.
GC %), teplota topenia a nasadania primerov, stabilita
5’ konca, špeci cita 3’ konca atď. Väčšina publikácií
týkajúcich sa optimalizácie PCR sa zaoberá rôznymi
parametrami samotnej reakcie (3, 4), avšak málo z nich
rieši problematiku základných postupov pri dizajnovaní
primerov. Práve dizajnovanie primerov je pre úspešný
výsledok PCR najkritickejším parametrom. Aj keď je
samotná reakcia štandardizovaná, nesprávne navrhnuté
primery spôsobia zlyhanie PCR. Sekvencia primerov
určuje viacero faktorov vplývajúcich na výsledok PCR
reakcie, akými sú veľkosť produktu, jeho teplota topenia
a predpokladaná výťažnosť ampli kácie. Nesprávne
navrhnutý primer môže spôsobiť syntézu malého
množstva alebo žiadnu ampli káciu PCR produktu
vplyvom nešpeci ckej ampli kácie a/alebo vplyvom
formovania komplexov primerových dimérov. Vznik
týchto komplexov totiž kompetitívne potláča formovanie
PCR produktu.
Sekvencie primerov majú teda pri ampli kácii produktu
PCR reakcie veľký význam pre špeci citu a senzitivitu
reakcie. Pri tvorbe/dizajnovaní primerov by mali byť
zohľadnené nasledovné kroky:

• Dĺžka primerov
Tento parameter je pre úspešnú PCR kritický, pričom
dĺžka primerov má rôzny vplyv na teplotu a čas
nasadania primerov a na ich špeci citu. Vo
všeobecnosti sú oligonukleotidy s veľkosťou 18 až 24
báz sekvenčne veľmi špeci cké, avšak len za
predpokladu, že je teplota nasadania primerov
optimálna. Dĺžka primerov je rovnako úmerná efektivite
nasadania, teda platí, že čím dlhší je primer, tým
efektívnejšie je jeho nasadanie. Nižšia schopnosť
nasadania primeru na templát vyústi do výrazne
zníženej úrovne ampli kácie produktu. Primery by však
nemali byť príliš krátke, s výnimkou prípadov, kedy si to
ich aplikácia vyžaduje. Vzhľadom na spomínané faktory
by mal mať primer teplotu nasadania minimálne 50 ˚C.

Teplota a čas nasadania závisia od bázového zloženia,
dĺžky a koncentrácie primerov. Platí všeobecné pravidlo,
že teplota nasadania je o 5 ˚C nižšia ako je teplota
topenia primerov. To znamená, že ak použijeme teplotu
nasadania primera pri 50 ˚C, jeho teplota topenia (Tm)
bude cca 55 ˚C. Často však podľa tohto pravidla určená
teplota nasadania nie je pre PCR s týmto primerom
optimálna, a teda sa musí určiť na základe empirických
pokusov. Tento krok sa dá najjednoduchším spôsobom
dosiahnuť pomocou tzv. gradientu nasadania primerov
(v každom stĺpci jamiek vhodného termocykléra je
naprogramovaná iná teplota nasadania od najnižšej po
najvyššiu, teda teplotný gradient).

• Teplota topenia (Tm)
Dôležité je zapamätať si, že do PCR reakcie sú
pridávané 2 primery. Preto by oba primery mali mať
veľmi podobnú teplotu topenia. Ak sú rozdiely priveľké,
ampli kácia bude málo efektívna, alebo vôbec
neprebehne z toho dôvodu, že primer s vyššou Tm
nebude nasadať na templát pri nízkej teplote a naopak,
čím nie je možné dokončiť ampli káciu dvojvláknovej
DNA, respektíve zachovať špeci citu reakcie.
Optimálne teploty topenia primerov by sa mali
pohybovať v rozmedzí 52 až 58 ˚C. U primerov s Tm
vyššou ako 60 ˚C je pravdepodobnosť nešpeci ckého
sekundárneho nasadania na templát. Najznámejšou a
dobre fungujúcou je tzv. Wallaceova rovnica (angl.
Formula of Wallace), ktorá platí pre primery s dĺžkou 18
– 30 nukleotidov: Tm = 2(A+T) + 4(G+C), kde A, T, C a G
je počet jednotlivých nukleotidov v primeri (5). Taktiež je
pri výpočte Tm primerov potrebné zaistiť, aby teplota
topenia produktu PCR reakcie nebola nižšia ako 92 ˚C,
čo zaručí vyššiu efektivitu. Vo všeobecnosti sú produkty
s veľkosťou 100 – 600 bázových párov ampli kovateľné
s dobrou efektivitou PCR.
• Špeci cita
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Ako už bolo spomenuté, špeci cita primerov do určitej
miery závisí od ich dĺžky. Je evidentné, že primery s
veľkosťou 24 báz zabezpečia oveľa vyššiu špeci citu
ako primer s dĺžkou 15 báz, kedy dochádza ku vzniku
nešpeci ckých produktov. Jedným z najdôležitejších
faktorov pri dizajnovaní primerov je, aby ampli kovali
veľmi špeci ckú časť sekvencie templátu. Napr.
výsledkom ampli kácie genomickej DNA s primermi
obsahujúcimi repetitívne sekvencie bude vznik šmuhy
(angl. smear) DNA.
Keďže je Taq polymeráza aktívna v širokom rozmedzí
teplôt, elongácia produktu sa spustí po nasadnutí
primera pri nižšej teplote. Ak však primer obsahuje
slabú homológiu (špeci citu) na 3’ konci, nasadanie na
nesprávnu sekvenciu templátu nastane už pri nižšej
teplote a vplyvom toho, že je polymeráza aktívna už aj
pri tejto teplote, dochádza ku vzniku nešpeci ckých
produktov.

v y t v á r a ť d i m é r y. T i e t o d e f e k t y s p o j e n é
s komplementaritou primerov spôsobia, že inter- resp.
intra-primerové interakcie kompetitívne vytlačia
nasadanie primerov na templát a tak ovplyvnia tvorbu
PCR produktu.
Príčinou tvorby nešpeci ckých produktov môžu byť:
a) Nešpeci cká hybridizácia/nasadanie primerov (angl.
mispriming) – obmedzíme ju zníženou koncentráciou
primerov, Mg2+, množstva enzýmu a zvýšením teploty
nasadania.
b) Aktivita polymeráz pri laboratórnej teplote –
templátová DNA nie je denaturovaná a primery na
templát nasadajú nešpeci cky.
• GC pomer

Obr. 2 Tvorba inter- a intra-primerových defektov
• Komplementarita sekvencií
primerov
Dizajn primerov musí byť spravený
tak, aby intra-primerová homológia
nebola nikdy väčšia ako 3 bázové
páry. To znamená, že primer nemôže
obsahovať v rámci svojej sekvencie
komplementárne úseky jednej časti
sekvencie k inej jej časti. Pri výskyte
takejto homológie dochádza ku
vzniku tzv. „snap-back“ (alebo
„hairpin“), čiže primer sa pospája na
základe komplementarity báz
v rámci svojej vlastnej sekvencie
a neplní úlohu nasadania na
špeci cké miesto templátu. Ďalším
n e g a t í v o m j e i n t e r- p r i m e ro v á
homológia. Ak sú komplementárne
podobné stredné časti sekvencie
oboch primerov, dochádza k ich
vzájomnej hybridizácii. Ak je
prítomná homológia na 3’ koncoch
oboch primerov, budú tieto primery

!
Schematické zobrazenie tvorby slučiek (hairpinov) (A) (tzn.
interakcia medzi nukleotidmi v rámci jedného primera) a interprimerových (B) (interakcie medzi dvomi primermi, tzn. forward a
reverse) komplikácií vyskytujúcich sa pri nesprávne dizajnovaných
primeroch
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Percento GC párov (GC pomer) je dôležitou
charakteristikou nukleotidovej sekvencie a poskytuje
nám informáciu o sile väzieb medzi jednotlivými
vláknami primerov, resp. o teplote ich nasadania na
templát. Primery by mali mať percento GC väzieb 45 až
60 % (7). Pri primeri s GC pomerom pod 50 % je
nevyhnutné predĺžiť sekvenciu primera na viac ako 18
báz tak, aby bola teplota topenia vyššia ako je 50 ˚C.
Sekvencie primerov s veľkým výskytom A a T báz však
tiež nie sú vhodné. Ich zvýšená prítomnosť môže
spôsobiť predčasné uvoľnenie primera z komplexu
s templátom počas reakcie, čo má za následok zníženú
efektivitu ampli kácie.
GC pomer, teplota topenia a teplota nasadania primerov
sú parametre úzko závislé jeden od druhého (8).

• 3’ koniec sekvencie

Je dlho známe, že nukleotidy na 3’ konci sekvencie
primerov sú základom zabezpečenia špeci city PCR
reakcie (9). Primery by mali byť „lepkavejšie“ na 5’
koncoch viac ako na 3’ koncoch. Ak má však vyššiu
a nitu 3’ koniec, čo je dané na základe vyššieho GC
pomeru, môže takýto primer nasadať na templát na
viacerých nešpeci ckých miestach. Na druhej strane je
však na 3’ konci nevyhnutné použiť tzv. GC svorky. Tieto
GC svorky zabezpečia redukciu tvorby sekundárnych,
nešpeci ckých produktov (10).
Z uvedených faktov vyplýva, že dizajnovanie primerov
tvorí základ úspešnej PCR reakcie. Niektoré z vyššie
spomenutých parametrov je možné optimalizovať
manuálne, určenie väčšiny z nich je však závislé na
použití vhodných počítačových programov, či už
on-line, alebo inštalovaných priamo v počítači (napr.
OLIGO).

Dizajnovanie primerov on-lin

Tab. 2 Webové stránky s ponukou on-line nástrojov na
dizajnovanie primerov
Názov nástroja
CODEHOP

Popis
Umožňuje dizajnovať
PCR primery.

Zdroj
degenerované http://blocks.fhcrc.org/codehop.
html

Gene Fisher

Interaktívny
štandardných
primerov.

PCR Designer

Ponúka reštrikčnú analýzu sekvenčných http://cedar.genetics.soton.ac.uk
mutácií.
/public_html/primer.html

Primo Pro 3.4

Redukuje tzv. PCR šum znižovaním http://www.changbioscience.co
pravdepodobnosti dizajnu náhodných m/primo/primo.html
primerov.

nástroj
dizajnovania http://bibiserv.techfak.unialebo degenerovaných bielefeld.de/genefisher2/

Primo Degenerate Ponúka dizajn PCR primerov pre jedno
3.4
peptidové vlákno, ako aj pre tzv.
alignment (porovnávanie) proteínových
a nukleoidových sekvencií.
EPRIMER3
Pomáha vytvárať PCR primery a
hybridizované oligonukleotidy.
PRIMO

Predikcia
forward
a
oligonukleotidových primerov.

NetPrimer

Pomáha dizajnovať primery pomocou
najnovších
algoritmických
analýz,
taktiež analýzu sekundárnej štruktúry
primerov.
Komplexný
on-line
nástroj
pre
dizajnovanie PCR primerov.

Primer3Plus

!

http://www.changbioscience.co
m/primo/primod.html

Na webových stránkach je
k dispozícii viacero on-line
nástrojov
pre
PCR
a dizajnovanie primerov (Tab. 2).
Väčšina z nich je voľne
dostupná, zároveň sa však líšia
úrovňou kvality a stupňom
aktualizácie (updatovania). Tento
fakt je obvykle dôvodom, prečo
je mnoho webových stránok
s odstupom času nefunkčných.
•Softvér pre dizajnovanie
primerov

http://mobyle.pasteur.fr/cgibin/portal.py?#forms::eprimer3

reverse http://mobyle.pasteur.fr/cgibin/portal.py#welcome
http://www.premierbiosoft.com
/netprimer/index.html
http://www.bioinformatics.nl/cg
ibin/primer3plus/primer3plus.cg
i

V súčasnosti je pre dizajnovanie
primerov k dispozícii viacero
počítačových programov. Voľne
dostupné verzie niektorých
programov je možné stiahnuť z
internetových stránok.
Počítačové softvéry vyvinuté pre
prácu s DNA sekvenciami a pre
dizajnovanie primerov pracujú
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buď samostatne, alebo formou komplexného prepojenia
viacerých verzií programov pomocou internetu. Tieto
softvérové balíky slúžia aj na kompletnú DNA
a proteínovú analýzu, projekciu sekundárnej štruktúry,
molekulárne modelovanie, vývoj klonovacích stratégií
a analýzu plazmidov a reštrikčných enzýmov. Medzi
spoločnosti zaoberajúce sa vývojom bioinformatických
softvérov patria: Biomatters, Alkami Biosystems,
Molecular Biology Insights, PREMIER Biosoft
International, IntelliGenetics Inc., Hitachi Inc., DNA Star,
Advanced American Biotechnology, Imaging, atď. Na
dizajnovanie primerov vyvinuli množstvo algoritmov

a počítačových programov priamo niektorí vedci
(11-21).

• Príklad dizajnu nového páru primerov
V nasledujúcej časti sa zameriame na názornú ukážku
dizajnovania nového páru primerov pomocou
bioinformatického nástroja Primer3Plus (Obr. 3), ktorý je
bezplatný a dostupný on-line (Tab. 2). Úvodná stránka
tohto softvéru pozostáva zo vstupného okna určeného
pre sekvenciu „Paste source sequence below“ (Obr. 3,
krok 1) a z možnosti výberu sledovaného regiónu DNA

Obr. 3 Snímok obrazovky úvodnej stránky Primer3Plus

!
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pre samotnú ampli káciu. Na úvodnej stránke môžeme
tiež nájsť identi kátor „Sequence Id“ (Obr. 3, krok 2),
ktorého použitie nám umožní identi káciu vybraných
primerov pri samotnom výstupe. Ďalej je tu pomocník
„Help“ (Obr. 3, krok 3) pre lepšie pochopenie
jednotlivých parametrov týkajúcich sa dizajnovania
primerov. Po kliknutí na „General“ a „Advanced
settings“ v hornej lište stránky nájdeme rôzne
nastavenia týkajúce sa dizajnovania primerov, ako je
napríklad:
• rozsah veľkosti produktu „Product Size Ranges“ –
softvér Primer3 sa najprv pokúsi vytvoriť primery prvého
rozsahu (150-250); pokiaľ to nie je možné, tak sa pokúsi

vytvoriť primery z druhého rozsahu (100-300), pričom
platí rovnaké pravidlo až po posledný rozsah,
• veľkosť primerov „Primer Size“,
• teplota topenia „Primer Tm“,
• GC pomer pre primer „Primer GC“,
• maximálny rozdiel v teplote topenia - rozdiel teplôt
topenia medzi forward a reverse primerom „Max Tm
Di erence“,

Obr. 4 Výstupná strana softvéru Primer3Plus v režime klonovania ukazujúca forward
a reverse primery v modrom a žltom políčku
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• maximálny počet vygenerovaných párov primerov
„Number to return“ - vygenerované primery sú
zoradené podľa kvality (nižšie číslo predstavuje lepší
pár primerov),

• mnohé ďalšie parametre (22, 23).

• veľkosť produktu „Product Size“,
• maximálna komplementarita - maximálne povolené
zarovnávacie skóre, keď testujeme jeden primer pre
intra-primerovú komplementaritu „self
complementarity“ a maximálne povolené zarovnávacie
skóre, keď testujeme komplementaritu medzi forward
a reverse primerom,

19

Dizajn PCR reakcie s využitím bioinformatických nástrojo
Príprava vzorky
PCR reakcia je veľmi všestranná, čo sa týka možnosti
analýzy vzoriek veľkého počtu druhov. Častejším
templátom pre PCR je DNA v porovnaní s RNA, keďže
je stabilnejšia a oveľa menej náročná na izoláciu.
Základným kritériom pri príprave vzorky DNA na reakciu
je predpoklad, že obsahuje najmenej jedno intaktné
vlákno DNA s regiónom, ktorý je cieľom ampli kácie
a zároveň sú iné nečistoty vo vzorke zriedené natoľko,
že nemôžu inhibovať aktivitu polymerázy. Aj keď je pre
PCR akceptovateľných mnoho protokolov izolácie DNA,
najideálnejšie je použiť postup, v ktorom je pre izoláciu
DNA potrebných vykonať najmenej krokov, čím sa
znižuje pravdepodobnosť kontaminácie vzorky inou

DNA. Pre dostatočné zriedenie nečistôt vo vzorke sa
používa zriedenie vzorky 1:5 a to sterilnou destilovanou
vodou. Pre izoláciu DNA z rôznych druhov vzoriek (krv,
tkanivo, atď.) je k dispozícii množstvo on-line
protokolov, resp. široká škála izolačných kitov
ponúkaných výrobcami orientovanými na genomiku
a proteomiku.

Príprava mastermixu
Mastermix (MM) obsahuje všetky komponenty potrebné
na vytvorenie nového vlákna DNA v procese PCR
reakcie. Jeho zloženie je nasledovné (Box 1):

Box 1 Mastermix

Finálna koncentrácia

Komponent

-

Voda

1x

Pufor

200 µM

Deoxynukleotidy

0,2 – 1,0 µM

Primery

2,5 U/100 µl

AmpliTaq
polymeráza

0,05 – 1,0 µg

Templát DNA

Účel
Korekcia MM do finálneho zvoleného
objemu. Táto voda je pred použitím
destilovaná a autoklávovaná.
Slúži na udržanie optimálneho pH, čím môže
reakcia
prebehnúť
za
štandardných
podmienok.
Poskytuje energiu a nukleotidy pre syntézu
nového vlákna DNA. Je dôležité pridať do
reakcie optimálne množstvo každého
z nukleotidov (dATP, dTTP, dCTP, dGTP),
aby sa zabránilo nekomplementárnemu
nasadaniu nukleotidov.
Detailne opísané v sekcii 2.
Enzým stabilný pri určitej teplote, ktorý
viaže jednotlivé deoxynukleotidy na DNA
templát.
Vzorka DNA určená na amplifikáciu
pomocou PCR reakcie.
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Zásobný roztok MM pufru je najčastejšie dodávaný
v 10x koncentrácii (100 mM Tris-HCl, pH 8,3; 500 mM
KCl; 1,5 mM MgCl2), ktorú je potrebné v reakcii nariediť
vodou na 1x koncentráciu. Zatiaľ čo MM, pufor a voda
môžu byť uskladnené pri laboratórnej teplote,
deoxynukleotidy, primery a Taq DNA polymeráza musia
byť uskladnené pri -20 ˚C.
Jednotlivé komponenty mastermixu sú ponúkané
výrobcami buď jednotlivo alebo vo forme kitu. Často sa
teda líši koncentrácia zásobných (dodaných) roztokov

(Stock solutions) v závislosti od výrobcu, preto sú
potrebné výpočty výsledného objemu potrebného pre
prípravu mastermixu. Zároveň sa líšia pomery
jednotlivých komponentov MM v závislosti od danej
PCR reakcie. Z tohto dôvodu je dostupných viacero online kalkulátorov (Tab. 3). Tieto kalkulátory (Obr. 5)
automaticky prerátavajú potrebné objemy na potrebné
počty vzoriek a pod. Rovnako ako pri on-line nástrojoch
na dizajnovanie primerov je úroveň aktualizácie týchto
kalkulátorov rôzna, a preto je možné, že časom sú tieto
webové stránky neaktívne.

Tab. 3 Webové stránky s ponukou on-line kalkulátorov mastermixu PCR
reakcie
Názov
PCR mastermix
calculator
PCR box titration
calculator
Optimase Master
Mix Calculator
PCR Master Mix
Calculator

PCR Calculator

PCR optimization

Popis
Jednoduchý kalkulátor PCR mastermixov
poskytujúci základné výpočty objemov
jednotlivých komponentov.
Veľmi komplexný kalkulátor PCR
mastermixov s množstvom možností pre
ich výpočet.

Zdroj
http://www.feinsteinlabs.o
rg/research/utilities/pcr.as
px
http://www.attotron.com/
pub/pcrtitr.htm

http://www.mutationdisco
very.com/md/MD.com/scr
Jednoduchý kalkulátor PCR.
eens/optimase/MasterMix
Calculator.jsp?action=non
e
Prehľadný
a komplexný
kalkulátor http://www.sciencegatewa
mastermixu
poskytujúci
prepočet y.org/tools/pcrmx.htm
objemov na požadovaný počet vzoriek.
http://www.sigmaaldrich.
Kalkulátor na rýchly výpočet množstva,
com/liferesp. objemov jednotlivých komponentov
science/molecularmastermixu potrebných na určitý počet
biology/pcr/learningvzoriek reakcie PCR.
center/pcr-tools.html
Kalkulátor
poskytujúci
výpočty http://www.molbiol.ru/en
predpokladaných
parametrov PCR g/scripts/01_14.html
reakcie. Na stránke sú tiež uvedené
základné
všeobecné
údaje
o MM
a matematické rovnice, na základe
ktorých kalkulátor pracuje.

!
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Obr. 5 Výpočet objemov jednotlivých komponentov potrebný pre prípravu mastermixu

!
Názorný príklad využitia jedného z voľne on-line dostupných kalkulátorov pre výpočet objemov
jednotlivých komponentov mastermixu. Základom je určenie počtu vzoriek „Samples“, ktoré
budú použité v PCR reakcii (1). Ďalšou premennou je výsledný objem MM pre jednu vzorku
„Volume“ (2), pričom mastermixy môžu mať objem 10 – 200 µl (zvyčajne sa používa 50 µl alebo
25 µl MM). Po zvolení týchto základných kritérií môžeme zadať konkrétne údaje o jednotlivých
komponentoch MM podľa toho, aké koncentrácie obsahujú zásobné roztoky „Stock“, teda
koncentrácie v akých sú tieto komponenty dodávané od výrobcov (3) a určiť, aká má byť
koncentrácia každého z nich v MM pre jednu vzorku „Final“ (4). Je to teda jednoduchý prepočet
roztokov v dodaných koncentráciách na koncentrácie potrebné. Zmeny a úpravy koncentrácií
buď zásobných, alebo potrebných roztokov pre MM možno vykonať pomocou kroku v bode 5.
Po odkliknutí „Calculate“ (6) sa v dolnej časti obrazovky zobrazí výsledný výpočet Mastermixu
pre zvolený počet vzoriek (7), tzn. že tento objem je potrebné rozdeliť na zadaný počet vzoriek.
Ak chceme určiť objem iba pre jednu vzorku, je potrebné spraviť úpravy v kroku 1

.
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Podmienky PCR reakcie,
nastavenie jednotlivých kroko
Parametre ampli kácie veľmi úzko súvisia s templátom,
primermi a s použitým termocyklérom. Jednotlivé kroky
PCR môžeme rozdeliť nasledovne (Obr. 6):
i) Iniciačná denaturácia – kľúčovým krokom pre
samotné spustenie PCR reakcie je denaturácia
templátu, teda rozpletenie dvojvláknovej DNA.
Nedostatočná denaturácia DNA vyústi do neefektívneho
využitia templátu v prvom ampli kačnom cykle
a následne do celkovo nízkej výťažnosti PCR produktu.
Iniciačná denaturácia by mala trvať 1 – 3 min. pri 95 ˚C,
ak je GC pomer ≤ 50 %. Ak je GC pomer vyšší, časový
interval môže byť predĺžený až na 10 min. Ak nie je
iniciačná denaturácia dlhšia, ako 3 min., Taq
polymeráza môže byť pridaná priamo do reakčnej
zmesi. V prípade, že tento krok trvá dlhšie je optimálne
pridať Taq polymerázu do MM až po skončení iniciačnej
denaturácie, pretože stabilita enzýmu veľmi výrazne
klesá pri teplotách > 95 ˚C.
ii) Denaturácia – ak je DNA templát dobre
denaturovaný a očakávaný PCR produkt syntetizovaný
v prvom cykle je výrazne kratší ako DNA templát,
samotná denaturácia trvá 0,5 – 2 min. pri 94 – 95 ˚C. Ak
má ampli kovaná DNA vysoký GC pomer, tento čas
môže byť predĺžený na 3 – 4 min. Efektivita denaturácie
sa môže zvýšiť pridaním činidiel, ako napr. glycerol
(max. 10 – 15 %), DMSO (max. 10 %), PEG-6000 (5 –
15 %) alebo formamid (do 5 %). Pridanie týchto činidiel
však môže mať vplyv na teplotu nasadania primerov
a veľakrát musia byť parametre tejto časti reakcie
nastavené na základe empirickej skúsenosti. Ich
prítomnosť totiž môže výrazne znížiť schopnosť
vytvárania duplexov primer-templát počas reakcie. Po

pridaní DMSO a formamidu je tiež potrebné upraviť
koncentráciu Taq polymerázy, keďže tieto aditíva môžu
inhibovať aktivitu enzýmu až o 50 %.
iii) Nasadanie primerov (hybridizácia) – zvyčajne je
optimálna teplota nasadania primerov o 5 ˚C nižšia, ako
je teplota potrebná na vytvorenie stabilných duplexov
primer-templát. Najčastejšie trvá inkubácia v tomto
kroku reakcie 0,5 – 2 min. Ak sú však výsledkom PCR
reakcie nešpeci cké produkty, teplota nasadania
primerov môže byť zvýšená o 1 – 2 ˚C.
iv) Elongačný krok – zvyčajne tento krok prebieha pri
teplote 70 – 75 ˚C. Úroveň syntézy DNA pomocou Taq
polymerázy je najvyššia práve pri týchto teplotách (2 – 4
kb/min). Elongácia závisí od dĺžky ampli kovaných
fragmentov. Ak dochádza počas PCR k syntéze
produktov ≤ 2 kb, trvá tento krok 1 min. Ak je
ampli kovaný väčší fragment DNA, čas elongácie sa
predlžuje o 1 min. na každých 1000 bp ampli kátu.
v) Počet cyklov – počet cyklov PCR reakcie (1 cyklus
zahŕňa kroky: denaturácia, nasadanie primerov a
elongácia) závisí od koncentrácie templátu vloženého
do reakcie a tiež od požadovanej výťažnosti PCR
produktu. Ak je do reakcie vložených ≤ 10 kópií
templátu DNA, je potrebných minimálne 40 cyklov.
V prípade, že je iniciálna koncentrácia templátu vyššia,
postačuje 25 – 35 cyklov.
vi) Finálna elongácia – po skončení posledného cyklu
sú vzorky ešte inkubované pri teplote 72 ˚C počas 5 –
15 min. Tento krok slúži na dosyntetizovanie koncov
novoampli kovaných PCR produktov. V tomto kroku je
tiež k 3’ koncu PCR produktu prostredníctvom
terminálnej transferázovej aktivity pripojený nukleotid A.
Preto, ak budú PCR fragmenty použité na klonovanie
pomocou T/A vektorov, tento nálny krok PCR reakcie
sa predlžuje až na 30 min.
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On-line je dostupných mnoho protokolov pre
postup uskutočnenia celej analýzy veľkosti
vzorky pomocou agarózovej gélovej
elektroforézy. Tento postup pozostáva
z výberu pufru, prípravy gélu s určitou
hustotou agarózy udávanou v %, hodnoty
elektrického prúdu a od času separácie.

Na obrázku je znázornený jeden cyklus polymerázovej
reťazovej reakcie. Princípom celej reakcie je opakovanie
tohto cyklu. V procese opakovania cyklov PCR
dochádza k exponenciálnemu rastu počtu kópií
ampli kovaného produktu reakcie

Detekcia amplifikovaných
produktov PCR reakci
Najjednoduchším a najčastejšie používaným spôsobom
detekcie ampli kovaných produktov PCR reakcie je
agarózová gélová elektroforéza (ELFO). Táto metóda sa
bežne používa na separáciu zmesi fragmentov DNA
alebo RNA na základe veľkosti/dĺžky týchto fragmentov.
Nukleové kyseliny sú záporne nabité, čo sa využíva
pri separácii. Po nanesení vzorky do agarózového gélu
sa tento gél vloží do elektrického poľa, kde dochádza
k posunu jednotlivých fragmentov v géli v smere
k anóde, tzn. ku kladne nabitej elektróde. Kratšie/
menšie fragmenty sa v géli pohybujú rýchlejšie, pretože

.
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ľahšie prenikajú pórmi gélu. Naopak väčšie
fragmenty putujú v géli pomalšie. Na
identi káciu veľkosti danej vzorky sa používa
tzv. štandard. Štandard je tvorený zmesou
fragmentov DNA so známou veľkosťou, a teda
veľkosť našej vzorky vieme určiť, ak
porovnáme jej veľkosť so štandardom. Firmy
ponúkajú mnoho typov týchto štandardov, tzn.
každý z nich obsahuje odlišnú zmes
fragmentov DNA s rôznou veľkosťou od 10 bp
až do 100 kbp.

Obr. 6 Gra cké znázornenie priebehu PCR cyklu
a s ním spojených teplotných parametrov

Väčšina reakcií PCR sa snaží zodpovedať kvalitatívnu
otázku, tzn. či je alebo nie je konkrétna cieľová
sekvencia DNA prítomná vo vyšetrovanej vzorke, ale
nerieši kvantitatívnu otázku. Z tohto dôvodu bola
zavedená ďalšia Real-Time PCR technológia, ktorá rieši
tento nedostatok a poskytuje aj ďalšie nesporné
výhody, ako napr.:

- minimalizuje šancu kontaminácie, lebo ampli kácia
a zároveň aj samotná detekcia prebiehajú súčasne
a v jednom uzavretom systéme.
Vzniknutý PCR produkt je uorescenčný a jeho
uorescencia je zaznamenávaná. Akumulácia produktu
môže byť vyjadrená krivkou závislosti uorescencie na
počte cyklov a možno ju rozdeliť na skorú fázu pozadia,
fázu exponenciálneho rastu a plateau fázu (Obr. 7).
Skorá fáza pozadia trvá, pokiaľ je signál produktu nižší
ako signál pozadia. Fáza exponenciálneho rastu začína
v okamihu, kedy sa v reakčnej zmesi naakumuluje toľko
produktu, že ním produkovaný signál prevýši signál
pozadia a fáza končí, keď sa vyčerpá efektivita reakcie.
V tomto okamihu začína plateau fáza.

- je rýchlejšia, lebo si nevyžaduje časovo náročnú
separáciu konečných produktov a otázka prítomnosti
cieľovej sekvencie môže byť objasnená už počas
exponciálnej fázy ešte pred dokončením ampli kácie
(detekcia počas ampli kácie);
- produkuje hodnoverné výsledky a je citlivejšia
(minimálna detekovateľná koncentrácia DNA počas
reakcie je 3 pg, čo je asi 1 kópia genómu) ako bežná
PCR, ktorej výsledky môžu byť detegované v
agarózovom géli etídium bromidom;

Všetky Real-Time PCR systémy detegujú uorescenčné
farbivo a korelujú uorescenčný signál s množstvom
PCR produktu v reakcii (Obr. 8).

Obr. 7 Fázy Real-Time PCR reakcie
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Real-Time PCR – základné princíp

Obr. 8 PCR krivka a štandardná krivka

!
Aplikácie Real-Time PCR:

Dizajn Real-Time PCR experiment

− kvantitatívne štúdie mRNA expresie (regulácia génovej
expresie),

1) Izolácia mRNA alebo príprava genomickej DNA.

− štúdium počtu kópií genómovej (24) alebo vírusovej
DNA (25) (detekcia patogénov),

2) Ošetrenie vzorky mRNA DNázami (odstránenie
genomickej DNA).

− SNP genotypizácia (ang. single nucleotide
polymorphism), štúdium alel, odhaľovanie trizómií
a haploidov,

3) Transkripcia mRNA do cDNA.

− overovanie výsledkov iných PCR analýz,

5) Analýza dát.

− hodnotenie efektívnosti terapie (26),

Nevyhnutnosťou každého Real-Time PCR experimentu
je zaradenie vhodných kontrol, ktoré pomáhajú predísť
falošným výsledkom.

− hodnotenie poškodenia DNA (radiácia, atď.).

4) Samotná Real Time PCR.

Kontrola bez templátu (No template control, NTC) – by
mala byť zahrnutá do každého Real-Time PCR

u
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experimentu na vylúčenie prítomnosti kontaminujúcej
DNA v mastermixe.

c) Tm forward a reverse primeru sa navzájom môžu líšiť
nanajvýš o 1 – 2°C v rozmedzí teplôt 58 až 60°C.

Kontrola reverznej transkripcie (RT control) – táto

Ak je Tm vyššia ako 65°C významne vzrastá riziko
preskočenia fázy denaturácie v ďalšom cykle a ďalší
cyklus začne elongáciou, keďže vlákno DNA ostalo
dvojvláknové. Pri rozdiele Tm oboch primerov vyššom
ako 2°C klesá efektivita ampli kácie.

kontrola sa zaraďuje do experimentov, ktorých úlohou je
štúdium expresie génov.
Housekeeping gény – použitie týchto génov v Real
Time PCR umožňuje určiť variabilitu medzi rôznymi PCR
reakciami.

d) Posledných 5 báz na 3´ konci môže obsahovať
nanajvýš 2 GC bázy.

Štandardná kontrola – vzorka so známou
Takto vzniknutá relatívna nestabilita 3´ koncov spôsobí,
že sú primery menej náchylné na hybridizáciu a sú
prístupné pre pôsobenie DNA polymerázy.

koncentráciou templátovej DNA.

Dizajn primerov Real-Time PC
Základnou požiadavkou pri navrhovaní primerov pre
štúdium expresie mRNA je, aby sa oba primery viazali
na cDNA v rôznych exónoch, a tak sa predišlo
nežiaducim falošne pozitívnym výsledkom, ktoré môžu
nastať pri ampli kácii genómovej DNA. Ak je lokalizácia
exón/intrón neznáma alebo sa v géne nachádza len
jeden intrón, je potrebné vzorku mRNA ošetriť DNázami
pred reverznou transkripciou a samotnou Real-Time
PCR reakciou.
Požiadavky na primery
a) Optimálna dĺžka primerov by mala byť 15 až 20 báz.
Príliš krátke primery môžu viesť ku zníženiu špeci city
ampli kácie. Na druhej strane príliš dlhé primery znižujú
efektivitu nasadania na templát a zároveň narastá riziko
vzniku hairpinov.

e) Výsledný produkt ampli kácie by mal mať dĺžku 150
až 250 bp.
Príliš dlhý produkt znižuje efektivitu ampli kácie a preto
si vyžaduje optimalizáciu celého protokolu. Pri príliš
krátkom produkte hrozí riziko, že jeho signál bude príliš
slabý a nebude prístrojom zaznamenaný.
f) Primery by mali mať čo najnižší počet hairpinov (väzba
v rámci jedného primeru) a homo- a heterodimérov
(väzba medzi dvoma primermi).
Správne dizajnované primery umožnia zníženie počtu
nešpeci ckých produktov a zvýšenie efektivity
ampli kácie. Primery sa všeobecne do reakčnej zmesi
pridávajú v dávke 50 – 200 nM. Príliš vysoká
koncentrácia primerov v reakcii môže spôsobiť ich
nesprávne nasadanie, vznik homo- a heterodimérov
a nešpeci ckých produktov.

b) G/C pomer by mal byť v rozmedzí 20 až 70 %.
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b) zmes nukleotidov dNTP (koncentrácia v rozmedzí 500
μM – 1 mM),
c) DNA polymeráza (cca 1,25 U do 50 μl reakčnej
zmesi),
d) SYBR GREEN ( uorochróm, pri použití sond nie je
potrebný),
e) primery (každý 10 μM) alebo DNA sondy,
f) templát (genomická DNA alebo cDNA).
Real-Time PCR je schopná ampli kovať DNA alebo aj
cDNA. Ako templát sa cDNA využíva pri štúdiách
expresie génov a vyžaduje si reverznú transkripciu
mRNA pred samotnou PCR. Bez ohľadu na druh
templátu musí byť zaistená jeho čistota (OD260/OD280
medzi 1,8 až 2,0). Pri použití mRNA musí byť vzorka bez
kontaminujúcej genomickej DNA a mRNA nesmie byť
degradovaná.

Charakterizácia a genotypizácia
PCR produktu pomocou analýzy
krivky topeni
Okrem možnosti sledovať PCR reakciu počas jej
priebehu, sú moderné Real Time PCR prístroje schopné
monitorovať aj zmeny emitovanej uorescencie pri
zmenách teploty. Pri analýze krivky topenia sa používajú
dsDNA (dvojvláknová DNA) špeci cké farbivá ale aj
DNA sondy. Táto analýza môže byť vykonaná na konci
PCR reakcie a umožňuje odlíšenie špeci ckých,
nešpeci ckých produktov a artefaktov. Každá dsDNA
molekula má charakteristickú teplotu topenia Tm, pri
ktorej je 50 % DNA molekúl vzorky dvojvláknových a 50
% rozpletených teda jednovláknových. Keď teplota
počas PCR reakcie dosiahne bod topenia,
uorescenčný signál prudko klesne, čo sa odrazí na
priebehu krivky topenia ( uorescencia vs. teplota) (Obr.
9).

Tm PCR produktu možno určiť z grafu ako zmenu
priebehu krivky topenia. Aby sa však uľahčilo jej
odčítavanie, softvér konvertuje získané hodnoty
( uorescencia a teplota) do derivovaných hodnôt (-dF/
dT), kde vrchol krivky korešponduje s poklesom
uorescencie a nachádza sa v mieste teploty topenia
Tm. Ak sa vo vzorke nachádza iba jeden amplikón, tak
krivka topenia bude mať iba
jeden vrchol pri teplote
Obr. 9 Krivka topenia (Melting curve) troch produktov
topenia špeci ckej pre
ampli kovanú DNA.
Ostatné prídavné vrcholy
krivky reprezentujú
nešpeci cké produkty a
diméry primerov.
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a) MgCl2 (koncentrácia v rozmedzí 4 – 7 mM, optimum
5,5 mM),
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Zložky reakčnej zmesi pre RealTime PC

Táto metóda detekcie závisí na uorofóroch (napr.
SYBR Green), ktoré sa viažu na dvojvláknovú DNA
(dsDNA) nezávisle od jej sekvencie. SYBR Green
uoreskuje aj keď je prítomný voľne v roztoku, ale
emitovanie signálu výrazne stúpa po väzbe na
dvojvláknovú DNA asi 1000x (konformačné zmeny
v molekule farbiva).
P re d o s i a h n u t i e n a j p re s n e j š í c h v ý s l e d k o v j e
uorescenčný signál zaznamenávaný na konci každej
elongačnej fázy (pri vlnovej dĺžke 530 nm) a nárast
produktu môže byť takto zaznamenávaný od cyklu k
cyklu. Hlavnou výhodou použitia uorescenčného
farbiva (napr. SYBR Green) je relatívna jednoduchosť
prevedenia. Potrebné je len navrhnúť vhodné špeci cké
p r i m e r y, k t o r é j e m u s i a b y ť e x p e r i m e n t á l n e
štandardizované (efektivita ampli kácie). SYBR Green
nie je však schopný rozlíšiť rôzne druhy dsDNA, a preto
špeci cký produkt, nešpeci cký produkt a dimér
primerov sú zaznamenávané rovnako, a tým môže byť
falošne ovplyvnená detekcia cieľového produktu. Na
vylúčenie takýchto falošných výsledkov detekcia
produktu zahŕňa aj analýzu krivky topenia (melting
curve), ktorá je schopná odlíšiť artefakty na základe
rôzneho bodu topenia (Tm). Z tohto dôvodu by analýza
krivky topenia mala byť zahrnutá do každého Real-Time
PCR experimentu.

Time PCR. Nešpeci cké produkty a diméry primerov
neemitujú signál, a teda nie sú zaznamenané. Z tohto
dôvodu pri použití sond nie je potrebná analýza krivky
topenia.

Metódy kvantifikácie založené na
Real-Time PC
Počas ampli kácie Real-Time PCR produktu dosiahne
bod, v ktorom signál vzorky prevýši signál pozadia tzv.
crossing point (CP) a vzorka DNA začína byť
detekovateľná. Kvanti kácia DNA vzorky začína, keď
signál produktu prekročí detekčný limit prístroja a
stanovením CP vzorky, ktorý závisí od počiatočnej
koncentrácie DNA vo vzorke (vzorka s nižšou
koncentráciou cieľovej DNA si vyžaduje väčší počet
cyklov na dosiahnutie CP ako koncentrovanejšia
vzorka). Samotnú kvanti káciu môžeme rozdeliť na dva
typy, a to absolútnu a relatívnu kvanti káciu.
• Absolútna kvanti kácia
Pri tomto type kvanti kácie je koncentrácia cieľovej
DNA vyjadrená ako absolútna hodnota (počet kópií, μg/
μl), kde sa na stanovenie koncentrácie DNA
vzorky využíva štandardná krivka vyjadrená ako
závislosť CP (počet cyklov) a log hodnoty počiatočnej
koncentrácie DNA externej štandardnej vzorky (známa
počiatočná koncentrácia DNA). Podmienkou však je,
aby štandardná a neznáma vzorka boli ampli kované a
detegované s rovnakou efektívnosťou.

Sekvenčne špecifická detekcia
s pomocou son

Absolútna kvanti kácia má veľké uplatnenie v
mikrobiológii a virológii, kde je potrebné stanoviť
absolútny počet DNA kópií.

Sekvenčne špeci cká detekcia PCR produktu je
založená na použití oligonukleotidových sond, ktoré
nasadajú na DNA komplementárne vlákno PCR
produktu, čím je zaručená vysoká špeci cita detekcie.
Sondy obsahujú v molekule uorescenčné farbivo a nimi
emitovaný signál je zaznamenávaný prístrojom Real-

• Relatívna kvanti kácia
Relatívna kvanti kácia (ΔΔ Ct) umožňuje vyjadriť zmeny
v hladine mRNA konkrétneho génu medzi rôznymi
vzorkami (rôzne biologické pokusy). Pri relatívnej
kvanti kácii je cieľová koncentrácia DNA vyjadrená ako
pomer koncentrácie cieľového a štandardného génu
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Detekcia nezávislá na sekvenci

(najčastejšie tzv. housekeeping gén). Štandardný gén je
gén, ktorý sa nachádza v konštantnom počte kópií vo
všetkých vzorkách (počet kópií sa nemení pri rôznych
podmienkach počas experimentu). Táto metóda
vyrovnáva rozdiely v kvalite a kvantite, ako napr. rozdiely
v počiatočnom objeme vzorky, efektívnosti syntézy
cDNA, alebo nepresnosti pri príprave vzorky. Kvantita
cieľového a referenčného génu je iba funkciou
efektívnosti PCR a CP, z tohto dôvodu nie je potrebná
štandardná krivka. Kvantitatívnu analýzu možno
zdokonaliť dvoma spôsobmi:

- korekciou rozdielov v efektívnosti PCR pre cieľový
a referenčný gén.
Relatívna kvanti kácia je veľmi vhodná pre analýzu
génových expresií (zvýšená a znížená regulácia
expresie) a určenie relatívnej hladiny dávky génu.

- normalizáciou cieľových a referenčných hodnôt
(možnosť porovnávať hodnoty medzi rôznymi PCR
reakciami),

fi
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Sekvenovanie amplifikovaných PCR produktov a analýza
výsledkov sekvenovani
Ak sa už úspešne podarilo ampli kovať požadovaný
fragment DNA, zvyčajne je potrebné overiť kvalitu a
úspešnosť tejto ampli kácie prostredníctvom
sekvenovania DNA a následne tento produkt
identi kovať pomocou tzv. BLAST metódy na génových
databázach.

nedostatočná schopnosť separácie veľkých DNA
fragmentov po jednom nukleotide.

Sekvenovanie PCR produkto

Analýza sekvencií PCR amplifikát

Aj pre sekvenovanie PCR produktu existuje veľké
m n o ž s t v o t y p o v t e j t o re a k c i e , n a p r. p r i a m e
sekvenovanie, sekvenovanie s primermi značenými
enzymatickou uorescenciou už použitými v PCR
reakcii, sekvenovanie dvojvláknovej DNA s využitím
[α-35S] dATP, priame sekvenovanie pomocou tepelne
asymetrickej PCR, rýchle sekvenovanie cDNA klonov,
priame sekvenovanie PCR produktov s využitím
chemiluminiscenčnej detekcie a mnoho ďalších (27).

Výstupom sekvenovania PCR produktu je sekvencia
DNA vo forme softvérového súboru, ktorého typ závisí
od ponuky/možnosti ukladania súborov pri type
použitého prístroja (sekvenátora). Tieto sekvencie je
potrebné následne analyzovať a určiť, či bol pomocou
PCR ampli kovaný správny cieľový fragment.

Množstvo templátu (v tomto prípade je templátom
s e k v e n o v a n i a P C R p ro d u k t ) p o t re b n é h o p re
sekvenovanie ampli kovaného PCR fragmentu závisí od
veľkosti tohto fragmentu.
Základným typom sekvenovania je tzv. Sangerova
metóda. Táto metóda sa dá aplikovať na PCR produkty
s veľkosťou 300 – 1000 bp, pričom pri použití
ampli kátov dlhších ako 1000 bp je problémová

V laboratórnych podmienkach sa dá sekvenovanie
štandardizovať pomocou množstva protokolov
dostupných on-line.

Na identi káciu sekvencie ampli kátu PCR sa používa
B L A S T ( B a s i c L o c a l A l i g n m e n t S e a rc h To o l )
poskytovaný a voľne dostupný cez NCBI. NCBI
(National Center for Biotechnology Information) je
najväčšou svetovou databázou génových sekvencií,
pričom sa jedná o rovnakú databázu, akú môžeme
použiť pri získavaní sekvencií určených pre dizajnovanie
primerov. Nástroj identi kácie sekvencií BLAST (http://
blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) ponúka túto možnosť
cez vyhľadávanie podobností uživateľom zadanej
sekvencie (výsledok sekvenovania po PCR) so všetkými

Tab. 4 Závislosť veľkosti templátu a jeho koncentrácie potrebnej na sekvenovanie

Minimálna koncentrácia
templátu
5 ng/µl
5 – 16 ng/µl
16 – 42 ng/µl
42 – 83 ng/µl
83 – 100 ng/µl

Veľkosť templátu
100 – 200 bp
200 – 500 bp
500 – 1000 bp
1000 – 2000 bp
> 2000 bp
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Množstvo templátu
potrebné na 1 reakciu
25 – 30 ng
30 – 100 ng
100 – 250 ng
250 – 500 ng
500 – 600 ng

sekvenciami v databáze NCBI (GenBank). Tento spôsob
možno použiť pri identi kácii jednej sekvencie DNA.
Čo však v prípade, ak chceme porovnať viac sekvencií
naraz? Takýto spôsob sa využíva, napr. pri detekcii
mutácií vo viacerých vzorkách, určovanie genotypov
a pod. Porovnanie viacerých sekvencií naraz (medzi
sebou) a zároveň ich identi kácia porovnaním s génmi
databázy sa nazýva Multiple Sequence Alignment.
Podobne ako v prípade dizajnovania primerov, aj tu bolo
vyvinutých mnoho nástrojov využiteľných priamo
on-line, alebo vo forme počítačových programov
nainštalovaných v PC. Ak sa jedná o programy v PC, je
nevyhnutné, aby mal takýto softvér možnosť prepojenia
s databázou GenBank, alebo hociktorou inou génovou
databázou prostredníctvom internetu.

Ukážky oboch typov alignmentu (“single” aj “multiple
sequence BLAST”) sú znázornené v nasledujúcej
kapitole.

• Identi kácia (BLAST) jednej („single“) sekvencie
Pomocou NCBI BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/)
môžeme vybrať BLAST pre viacero typov sekvencií,
napr. nucleotide blast, protein blast, blastx, tblastn,
tblastx (Obr. 10, krok 1).
Po odkliknutí možnosti „nucleotide blast“ sa zobrazí
stránka, kam môžeme vložiť našu sekvenciu a nastaviť
niekoľko parametrov týkajúcich sa pôvodu tejto
sekvencie a pod. (Obr. 10, krok 2). V tomto prípade

Obr. 10 Výber vhodného typu BLASTu na identi káciu zvolenej sekvencie
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Obr. 11 Vloženie sekvencie určenej na identi káciu a nastavenie parametrov vyhľadávania
(BLASTu)

!
Na obrázku je v poradí jednotlivých krokov vyznačený postup vloženia sekvencie a nastavenia
parametrov identi kácie tejto sekvencie pomocou BLAST.
1. Do okienka „Enter accession number“ vkladáme sekvenciu identi kovanú pomocou sekvenátora,
NCBI tiež ponúka vloženie sekvencie vo forme niektorých typov súborov.
2. Je potrebné si zvoliť, ktorú oblasť databázy „Database“ chceme zapojiť do identi kácie. Po kliknutí
na prázdne okno sa nám zobrazí poradie možností. V tomto prípade bolo zvolené „Nucleotide
collection“
3. Zadanie organizmu, z ktorého identi kovaná DNA pochádza „Organism“, v našom prípade je to
„Borrelia garinii“. Toto okno je prázdne a zoznam organizmov sa zobrazí až po napísaní aspoň
začiatočného písmena organizmu
4. V
sekcii „Program Selection“ máme možnosť zvoliť úroveň špeci city porovnávania našej
sekvencie s databázou. V tomto prípade bolo zvolené „Highly similar“, tzn. systém ponúkne
sekvencie v databáze veľmi identické s tou našou
5. Kliknutím na „BLAST“ spustíme porovnávanie našej sekvencie so sekvenciami v databáze
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použijeme sekvenciu, pre ktorú sme v sekcii 2.4
dizajnovali primery (Obr. 11).

V ďalšom kroku sa po kliknutí na BLAST zobrazí okno,
v ktorom bude zobrazená informácia o odhadovanom
čase potrebnom na prehľadávanie databázy a na

Obr. 12 Výsledky identi kácie sekvencie DNA po porovnaní s génovou databázou

!
1. Výsledok BLASTu je prehľadne rozdelený do dvoch častí. Prvá časť je tvorená tabuľkou „Graphic
Summary“, v ktorej sú zobrazené sekvencie najviac podobné tej, ktorú chceme identi kovať. Dĺžka
„čiary“ vyznačuje, s akou časťou nami identi kovanej sekvencie sú podobné sekvencie nájdené
v databáze. Úroveň identity je tiež zobrazená farebne. V našom prípade sú všetky nájdené
sekvencie v databáze veľmi podobné s našou (červená farba), najviac odlišné sekvencie sú
vyznačené čiernou farbou.
2. V druhej časti výsledkov („Descriptions“, krok 2) je tabuľka zobrazujúca detailné informácie
o výsledkoch hľadania identických sekvencií. Každej z „čiar“ v bode 1 prislúcha sekvencia v bode 2,
a to v rovnakom poradí ako sú zobrazené v „Graphic Summary“.
3. Z výsledkov BLASTu teda vyplýva, že DNA ampli kovaná pomocou PCR a následne osekvenovaná,
je identická s génom OspA u Borrelia garinii na 100 %. Teda so sekvenciou, na ktorú sme dizajnovali
primery. Z toho vyplýva, že sme úspešne ampli kovali nami zvolený cieľový úsek DNA.
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identi káciu sekvencie. Následne sa automaticky
zobrazia výsledky identi kácie (Obr. 12).
Ako je zrejmé z uvedeného príkladu, BLAST ponúka
veľmi komplexnú, relatívne jednoduchú a značne
špeci ckú možnosť identi kácie DNA sekvencií. BLAST
sa tak dá použiť nielen na identi káciu produktov PCR,
ale tiež na určenie pôvodu proteínových
a nukleotidových sekvencií vo všeobecnosti.

• Identi kácia (BLAST) viacerých sekvencií, tzv.
„multiple sequence alignment“
Prvou a základnou podmienkou porovnávania viacerých
sekvencií je, že môžeme porovnávať viacero sekvencií
iba s jednou zdrojovou.
Tento proces sa dá jednoducho vysvetliť na
nasledujúcom príklade. Budeme porovnávať produkty
PCR reakcie, v ktorej boli ampli kované fragmenty génu
TLR4. Táto PCR bola vykonaná u viacerých zvierat (4
vzorky, tzn. vzorky od štyroch rôznych kusov
hovädzieho dobytka) a následne boli produkty PCR

reakcie osekvenované. Pomocou „multiple sequence
a l i g n m e n t “ b y s m e c h c e l i p o z o ro v a ť , č i s a
v sekvenciách génu TLR4 vyskytujú zmeny (mutácie)
u týchto štyroch zvierat.
Na stránke „NCBI BLAST“ (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast)
zvolíme typ „Nucleotide BLAST“ rovnako, ako v prvom
prípade (Obr. 10). Následne sa zobrazí rovnaká ponuka
možností, ako pri identi kácii jednej sekvencie. V tomto
prípade však zvolíme parametre tak, ako je to
zobrazené na Obrázku 13.
Výsledok porovnávania viacerých sekvencií sa môže
zdať podobný s výsledkom identi kácie jednej
sekvencie, avšak vyskytujú sa tu rozdiely, ktoré sú
zobrazené na obrázku 14 a obrázku 15.
Tento typ „alignmentu“, čiže porovnania viacerých
sekvencií naraz pomocou NCBI BLAST je základným
spôsobom a je náročné určiť, na ktorých konkrétnych
pozíciách nukleotidov sa sekvencie líšia.
„Alignment“ viacerých sekvencií sa preto najčastejšie
vykonáva pomocou programov inštalovaných priamo na
PC, pričom tieto programy sú často rovnaké ako tie,
ktoré sa používajú na dizajn primerov.
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Obr. 13 Nastavenie parametrov pre „multiple sequence alignment“

!
1. Do kolónky „Enter Query Sequence“ vložíme sekvenciu „TLR4 Bos taurus“, ktorá bola použitá na
prípravu primerov PCR
2. Je potrebné zakliknúť možnosť „Allow two or more sequences“
3. Postupne vložíme do kolónky „Enter Subject Sequence“ všetky osekvenované produkty PCR tak,
že za každou pridanou sekvenciou stlačíme Enter
4. Ponecháme nastavenie „Program selection“ na „Highly similar sequences“, tzn. prebehne
porovnanie iba s najviac podobnými sekvenciami databáz
5. Spustíme identi káciu kliknutím na „BLAST“
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Obr. 14 Výsledok porovnania viacerých sekvencií naraz, tzv. „multiple sequence alignment“,
časť Graphic Summary a Descriptions

!
1. V sekcii „Graphic Summary“ je zobrazený iba jeden krátky úsek sekvencie TLR4 génu, pretože sa
prekrývajú všetky štyri analyzované fragmenty. Ak by sme analyzovali rôzne fragmenty toho istého
génu, boli by zobrazené pozdĺž úseku génu v gra ckej časti. Rovnako ako pri porovnaní
„single“ sekvencií, aj v tomto prípade je odlišnosť, resp. podobnosť zobrazená farebne
2. V sekcii „Descriptions“ je zobrazená iba jedna sekvencia, keďže sme porovnávali viacero
ampli kovaných PCR produktov s jedným génom (TLR4). V rámci tejto sekcie výsledkov je
uvedené maximálne skóre, maximálna dosiahnutá identita a percentuálny rozsah, v akom sa nami
identi kované sekvencie v celkovej miere prekrývajú s génom TLR4. Na základe multiple nucleotide
blast sme teda zistili, že všetky nami ampli kované fragmenty DNA sú na 100 % identické
s úsekom génu TLR4 a nevyskytujú sa v nich žiadne rozdiely, teda mutácie.
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Obr. 15 Výsledok porovnania viacerých sekvencií naraz, tzv. „multiple sequence
alignment“, časť Alignment

!
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1. Pre zoradenie sekvencií podľa toho, ako sme ich pridávali do BLASTu, je potrebné
zakliknúť „Query start position“
2. Informácie o identite BLASTovaných sekvencií s génom TLR4 sú vyznačené pred
každou sekvenciou, pričom úroveň identity je udávaná počtom identických nukleotidov
„Identities“ a zároveň aj percentuálne (v zátvorke za počtom týchto nukleotidov)
3. Týmto spôsobom sú zobrazené výsledky BLAST aj pre zvyšné dve sekvencie, ktoré na
obrázku nie sú zobrazené z dôvodu rozmerov strany. Výsledkom tohto alignmentu je
detailné zobrazenie rozdielov, resp. podobností vo všetkých porovnávaných sekvenciách
či už priamo v sekvenciách, alebo štatisticky vo forme číselných údajov „Score, Expect,
Identities, Gaps“.
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2
Bioinformatickí
pomocníci genotypizácie

Stanislav Hreško

!

Genotypizáci
Genotypizácia je proces stanovenia rozdielov
v genotype jedinca po preskúmaní určitého génu, resp.
úseku jeho DNA pomocou biologicko-molekulárnych
metód a porovnaním tejto sekvencie DNA so
sekvenciami iných jedincov alebo s referenčnou
sekvenciou. Pod pojmom genotypizácia sa rozumie aj
určovanie biologických populácií na základe sekvencií
DNA použitím molekulárnych techník. Vzhľadom na
súčasné technologické obmedzenia je takmer každá
genotypizácia čiastočná a stanovuje sa len malá časť
genotypu jedinca. Pri genotypizácii sa zisťuje výskyt alel
konkrétneho génu, ktoré jedinec zdedil od svojich
rodičov. Genotypizácia je dôležitá aj pri skúmaní génov
a rozdielov medzi nimi pri pohľade na výskyt niektorých
ochorení.
Rozdiely v sekvenciách analyzovaných alel sa môžu
týkať len jedného nukleotidu alebo celej skupiny
nukleotidov. Polymor zmus v jednom nukleotide (single
nucleotide polymorphism – SNP) sa môže prejaviť ako
substitúcia (zámena) nukleotidu za iný, inzercia
(vloženie) nadpočetného nukleotidu alebo delécia
(strata) nukleotidu. Presná sekvencia analyzovaného
génu jedinca sa dá získať metódou sekvenovania úseku
DNA ampli kovaného pomocou polymerázovej
reťazovej reakcie (PCR) (viď Kapitola 1). Pri
genotypizácii veľkého počtu jedincov by bolo výlučné
použitie metódy sekvenovania časovo a nančne
náročné. Preto sa na genotypizáciu využívajú
laboratórne metódy, ktorých výsledkom je určitý pro l
jedinca v závislosti od použitej metódy. Takýto pro l je
následne charakterizovaný pomocou sekvenovania.

Všetky jedince s rovnakým pro lom budú mať aj
rovnaký genotyp. Ak neskôr hľadáme známe
polymor zmy v analyzovaných vzorkách, môžeme
pomocou týchto metód určiť genotyp jedinca priamo,
bez potreby ďalšieho sekvenovania.
Metódy slúžiace na genotypizáciu môžu byť založené na
princípe:
1. hybridizačných metód: identi kácia genomickej DNA
pomocou alelovo-špeci ckých oligonukleotidových
(ASO) sond; hybridizácia na DNA čip (DNA microarray);
dynamická alelovo-špeci cká hybridizácia (dynamic
allele-speci c hybridisation - DASH),
2. enzymatických metód: polymor zmus dĺžky
reštrikčných fragmentov (restriction fragment length
polymorphism – RFLP); metódy na princípe PCR
(detekcia náhodných polymorfných ampli kácií (random
ampli ed polymorphic detection – RAPD), detekcia
polymor zmu dĺžky ampli kovaných fragmentov
(ampli ed fragment length polymorphism detection –
AFLPD),
3. post-ampli kačných metód, založených na
fyzikálnych vlastnostiach DNA: konformačný
polymor zmus jednovláknovej DNA (single strand
conformation polymorphism – SSCP); metóda high
resolution melting – HRM; denaturačná gradientová
gélová elektroforéza (denaturing gradient gel
electrophoresis – DGGE).
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géloch. Enzymatická metóda je založená na princípe
syntézy nového reťazca DNA pomocou DNA
polymerázy a na zabudovaní inhibítora 2´3´dideoxinukleozidtrifosfátu (ddNTP), ktorý narastanie
reťazca zastaví. Výsledkom reakcie je vznik fragmentov
s rôznou dĺžkou končiacich konkrétnym ddNTP
v z á v i s l o s t i o d p o u ž i t e j b á z y. N a o d l í š e n i e
novovzniknutých reťazcov boli spočiatku v reakciách
používané rádioaktívne značené ddNTP. V súčasnosti sa
používajú uorescenčne značené primery alebo ddNTP.
Získané fragmenty sú elektroforézou separované
v polyakrylamidovom géli (Obr. 1). V moderných
sekvenátoroch prebieha elektroforéza v kapilárach
s t e k u t ý m p o l y m é ro m a p r i p o u ž i t í r ô z n y c h
uorochrómov pre každú bázu je možné v rámci
jedného cyklu analyzovať nukleotidovú sekvenciu
o dĺžke 100 – 1200 bp.

Sekvenovani
Pojem sekvenovanie označuje určenie poradia
nukleotidov a stanovenie primárnej štruktúry molekuly
DNA (spracované v Pulzová). V roku 1977 boli
predstavené dve metódy sekvenovania: chemická
metóda podľa Gilberta (1) a enzymatická metóda podľa
Sangera (2). Princípom oboch metód je vytvorenie
súboru molekúl, ktoré sa vo veľkosti líšia vždy o 1 bp
a sú zakončené konkrétnou bázou.
Pri chemickej metóde sa molekuly určitého úseku DNA
modi kujú činidlami špeci ckými pre jednotlivé bázy
tak, aby každá molekula bola následne štiepená len
v jednom mieste. Veľkosť molekúl sa určí pomocou
elektroforetickej separácie v polyakrylamidových

Alelovo-špecifické
oligonukleotidové (ASO) sond

Obr. 1 Schématické znázornenie princípu
sekvenovania

!
Fragmenty vzniknuté podľa rovnakej pôvodnej
DNA sa líšia veľkosťou vždy o jeden nukleotid,
ktorý je značený príslušným uorochrómom. Tieto
fragmenty sú na základe veľkosti elektroforeticky
odseparované a koncový značený nukleotid
analyzovaný pomocou laseru
(Zdroj: http://seqcore.brcf.med.umich.edu/doc/
educ/dnapr/sequencing.html

Alelovo-špeci cký oligonukleotid (allele-speci c
oligonucleotide - ASO) je umelo vytvorený úsek DNA,
dlhý 15-21 nukleotidov, ktorý je komplementárny
špeci cky len k jednej alele testovaného génu. Takýto
oligonukleotid slúži ako sonda na dôkaz prítomnosti
daného génu, napr. pri metóde Southern blot alebo Dot
blot. Špeci cita, s akou sa sonda viaže na cieľovú DNA,
je ovplyvnená dĺžkou sondy, ale aj podmienkami, pri
ktorých je samotný test vykonávaný. Sondy sú
dizajnované tak, aby pomocou nich bolo možné zistiť
zmenu hoci len jednej nukleotidovej bázy
v analyzovanom géne. Na detegovanie naviazanej
sondy na cieľovú DNA, musí byť táto sonda značená
nejakým uorochrómom, enzýmom alebo v minulosti
používaným rádioaktívnym izotopom (3).
Na testovanie prítomnosti mutácie vo vyšetrovanej
vzorke sú navrhované dve ASO sondy: jedna, plne
komplementárna k mutovanej alele (M) a druhá,
kontrolná, komplementárna k normálnej alele (N). Každá
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Laboratórne metódy používané na genotypizáci

Obr. 2 Väzba ASO sondy na normálnu alelu („N“) a mutovanú alelu
(„M“

!

sonda vytvára pevnú väzbu so svojou cieľovou DNA, ale
slabšiu väzbu s neúplne komplementárnou sekvenciou
(Obr. 2).
Vyšetrovaný úsek génu je ampli kovaný pomocou PCR
a výsledný produkt je prenesený duplicitne na

membránu pre Dot blot analýzu. V alkalickom prostredí
sú vzorky DNA rozpletené a na každú membránu je
aplikovaná jedna z dvoch ASO sond. Následne sa
slabšie naviazané sondy odstránia premývaním a tie
sondy, ktoré ostali pevne naviazané na membráne sa
zviditeľnia (Obr. 3).

Obr. 3 Výsledok Dot blot analýzy s použitím N a M ASO sondy

!
Detekcia naviazaných sond umožňuje priame určenie genotypu
jedinca. Ak napr. recesívna alela resp. mutácia spôsobuje určité
ochorenie, možno takto diagnostikovať chorých jedincov a odhaliť
skrytých prenášačov. Vzorky 1 a 4 majú len normálnu alelu N, vzorky
3 a 5 majú obe alely (preto možno jedincov označiť ako
heterozygotných prenášačov recesívnej alely) a vzorky 2 a 6 majú
len mutovanú alelu M a jedinci budú chorí
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Dynamická alelovo-špecifická
hybridizácia (DASH

DNA čip (DNA microarray), nazývaný tiež ako génový
čip alebo biočip, je súbor mikroskopických množstiev
DNA („spoty“) prichytených na pevnú podložku. Každý
spot obsahuje pikomóly (10-12) špeci ckej DNA
sekvencie označovanej ako „sonda“. Na tieto sondy sa
potom za prísnych konštantných podmienok viaže
cDNA alebo cRNA cieľovej vzorky (Obr. 4). Hybridizácia
cieľovej vzorky na sondu je vizualizovaná
a kvanti kovaná pomocou chemiluminiscencie,
uorochrómov alebo striebra (4). Ako pevný podklad pri
výrobe DNA čipov môžu byť použité sklenené alebo
kremíkové čipy potiahnuté chemickou matricou, na
ktorú sa separátne pripravené sondy neskôr jednotlivo
kovalentne viažu. Pri inom spôsobe prípravy DNA čipov
sa sondy syntetizujú priamo na pevnom podklade.
DNA čipy sa používajú na meranie expresie veľkého
počtu génov alebo na genotypizáciu viacerých oblastí
genómu naraz.

Metóda genotypizácie pomocou dynamickej alelovošpeci ckej hybridizácie (dynamic allele-speci c
hybridization - DASH) využíva rozdiely v teplote topenia
DNA (Tm), ktoré vznikajú v dôsledku prítomnosti
nekomplementárnych bázových párov. V prvom kroku
sa ampli kuje cieľový úsek génu pomocou
biotinylovaného primeru, ktorý sa ďalej viaže na
streptavidínovú membránu. Naviazaná DNA je
denaturovaná pomocou NaOH a nebiotinylované vlákna
sa odstránia. Následne je pridaný alelovo-špeci cký
oligonukleotid spolu s látkou, ktorá uoreskuje
v prítomnosti dvojvláknovej DNA. Postupne sa zvyšuje
teplota reakčnej zmesi a počas tejto doby sa meria
intenzita farebného signálu (Obr. 5). Alely so SNP budú
mať nižšiu Tm ako nemutované alely (5).

Obr. 4 Hybridizácia cieľovej vzorky na DNA čip

!
Na základe komplementarity nukleotidových báz sa vzorka pomocou
vodíkových väzieb viaže rôznou silou na pevne naviazanú sondu. Pri
následnom premytí sa slabo naviazané vlákna z čipu odstránia.
Fluorescenčne značená vzorka potom produkuje signál, ktorého intenzita
závisí od množstva naviazanej vzorky na danom spote
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Hybridizácia na DNA či

Obr. 5 Schéma dynamickej alelovo-špeci ckej
hybridizácie (DASH)

Reštrikčné enzýmy v molekulách DNA
špeci cky rozpoznávajú určité miesta, kde
následne DNA rozštiepia. Rozpoznávacie
miesto enzýmu je tvorené štyrmi až šiestimi
nukleotidmi v molekule DNA. Po štiepení
úsekov DNA ampli kovaných pomocou PCR
vznikajú rôzne veľké fragmenty DNA
v závislosti od počtu a lokalizácie reštrikčných
miest v molekule DNA. Veľkosť týchto
fragmentov je vyhodnocovaná pomocou
agarózovej elektroforézy porovnaním so
štandardom molekulových hmotností. RFLP je
možné využiť na zisťovanie prítomnosti SNP,
ak sa mutácia vyskytuje v rámci
rozpoznávacieho miesta reštrikčného enzýmu.
V prípade zámeny nukleotidu enzým
nerozpozná štiepiace miesto a nedochádza
k tvorbe reštrikčných fragmentov. Pomocou
tejto metódy možno charakterizovať
a následne porovnávať molekuly DNA, zisťovať
chorobný stav pacientov alebo vytvárať
genetické mapy (6).

!
1. Ampli kácia DNA s biotinylovaným primerom;
2. Naviazanie biotinylovaných vlákien na streptavidínovú
membránu;
3. Hybridizácia ASO vprítomnosti uoerescenčnej látky;
4. V dôsledku zvyšovania teploty dochádza k denaturácii
hybridizovaných komplexov a intenzita uorescenčného
signálu klesá

Detekcia náhodných
polymorfných amplifikácií
(RAPD

Náhodná ampli kácia polymorfných úsekov
DNA (random ampli cation of polymorphic
DNA – RAPD) je druh PCR reakcie, pri ktorej
sú ampli kované rôzne úseky genomickej DNA
pomocou náhodne nasadajúcich krátkych
primerov (8-12 nukleotidov) a nezaručuje presnosť
nasadania, ako aj či dôjde ku nasadaniu primerov. Pri
tejto metóde nie je potrebné poznať presnú cieľovú
sekvenciu určitého génu. RAPD sa v minulosti používala
na charakterizáciu a vykreslenie fylogenézy niektorých
málo príbuzných druhov rastlín a zvierat, nie je však
vhodná na vytvorenie databanky DNA (7).

Polymorfizmus dĺžky reštrikčných
fragmentov (RFLP
Polymor zmus dĺžky reštrikčných fragmentov
(restriction fragment lenght polymorphism – RFLP) je
metóda, pri ktorej sa zisťujú modi kácie v homológnych
sekvenciách pomocou reštrikčných enzýmov.
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Medzi metódy založené na princípe PCR patrí aj
detekcia polymor zmu dĺžky ampli kovaných
fragmentov (ampli ed fragment length polymorphism –
AFLP). Princíp metódy spočíva v prvotnom naštiepení
genomickej DNA pomocou jedného alebo viacerých
reštrikčných enzýmov. Následne sú k vzniknutým
reštrikčným fragmentom naviazané (ligované) špeci cké
„adaptéry“. Časť takto upravených reštrikčných
fragmentov je ampli kovaná pomocou primerov
komplementárnych k sekvencii adaptérov a k sekvencii
rozpoznávacieho miesta reštrikčného enzýmu spolu
s niekoľkými nukleotidmi v rámci daného fragmentu.
Ampli kované fragmenty sú vizualizované
v denaturujúcom polyakrylamidovom géli pomocou
uorescenčných alebo rádiogra ckých techník (8).

Metóda high resolution melting
(HRM
Metóda high resolution melting (HRM) je rýchlou,
nenáročnou a vysoko efektívnou metódou na zisťovanie
SNP vo vyšetrovaných vzorkách. Princíp metódy tkvie
v postupnom zahrievaní PCR produktu, počas ktorého
sa dosiahne teplota topenia ampli kovaného fragmentu
a dôjde k rozpleteniu dvojvláknovej DNA (Obr. 6). Tento
proces je monitorovaný v reálnom čase použitím
uorescenčných farbív, ktoré pri väzbe na dvojvláknovú
DNA uoreskujú pod UV svetlom. Na začiatku, za
prítomnosti miliónov kópií ampli kovaného produktu, je
uorescencia vysoká. Akonáhle sa dosiahne Tm
produktu, množstvo dvojvláknovej DNA klesá
a uorescencia vzorky sa redukuje. Výsledkom merania
uorescencie počas analýzy je graf závislosti intenzity
uorescencie od stúpajúcej teploty, známy ako teplotná
krivka (10). Pri výskyte mutácie vo vyšetrovanej vzorke
dochádza k zmene Tm analyzovaného fragmentu, čo sa
prejaví posunom teplotnej krivky voči nemutovanej alele
(Obr. 6).

Metóda AFLP je vysoko citlivá a umožňuje naraz odhaliť
viacero polymor zmov v rôznych častiach genomickej
DNA. Využíva sa na identi káciu genetických odlišností
Denaturačná gradientová
medzi rodmi alebo blízko príbuznými kmeňmi rastlín,
húb, zvierat a baktérií. Môže byť použitá aj
elektroforéza (DGGE
v kriminalistike, pri
určovaní otcovstva alebo
Obr. 6 Princíp metódy high resolution melting
pri zisťovaní genetických
zmien v rámci populácií.

gélová
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Polymorfizmus
dĺžky
amplifikovaných fragmentov
(AFLP

Úplnému rozpleteniu DNA bráni sekvencia 40-60
nukleotidov zložená z guanínu a cytozínu, tzv. GCsvorka (GC-clamp) (12), ktorá bola pričlenená
k jednému koncu analyzovanej DNA v priebehu PCR
reakcie pomocou špeciálne navrhnutých primerov. Táto
GC-svorka má výrazne vyššiu teplotu denaturácie oproti
analyzovanej DNA, vďaka čomu ostanú obe vlákna DNA
spojené aj po denaturácii analyzovanej časti. Molekula
tak nadobúda štruktúru podobnú dáždniku, a tým je jej
ďalší postup gélom takmer zastavený. Miesto, kde sa
zastaví fragment DNA, nie je dané jeho veľkosťou, ale
zložením nukleotidovej sekvencie. Toto miesto je
charakterizované percentom denaturujúcich zložiek
(močovina a formamid; UF %) v géli, ktoré možno
vyjadriť nasledovným matematickým vzťahom:

DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis) je
rýchlou a citlivou metódou vhodnou na stanovenie SNP
v dvojvláknových DNA sekvenciách (dsDNA) získaných
pomocou PCR. Táto metóda je vhodná nielen na dôkaz
bodových mutácií pri diagnostikovaní genetických
ochorení, ale aj na analýzu veľkého počtu vzoriek, napr.
pri analýze rôznych genetických markerov
v populačných analýzach. V roku 1979 bol prvýkrát
opísaný systém, pri ktorom vzorky DNA putujú
denaturujúcim gélom pri konštantnej teplote (11).
Keďže úseky DNA získané jednou PCR reakciou majú
rovnakú veľkosť, prípadný výskyt mutácie nie je možné
identi kovať agarózovou elektroforézou. Princíp metódy
DGGE využíva vlastnosť denaturácie DNA fragmentov
pri určitej teplote. Teplota, pri ktorej budú fragmenty
denaturované, vyplýva z primárnej štruktúry DNA.
Akákoľvek mutácia hoci len v jednom nukleotide zmení
hodnotu denaturačnej teploty (Tm) daného fragmentu.
Pri DGGE je teplota ako denaturačný faktor čiastočne
nahradená denaturujúcimi zložkami (močovinou
a formamidom) prítomnými v polyakrylamidovom géle.
Koncentrácia týchto zložiek rastie v smere postupu DNA
vzoriek. DNA vzorky putujú gélom a pri dosiahnutí
určitej koncentrácie denaturujúcich zložiek dochádza
k ich čiastočnému rozpleteniu (Obr. 7).

kde ΔT je

rozdiel Tm

!

analyzovaného
fragmentu a teploty tlmivého roztoku, v ktorom prebieha
samotná elektroforéza (štandardnou teplotou tlmivého
roztoku je 60 °C).
Vzorky pochádzajúce od eukaryotických organizmov
musia pred samotnou DGGE analýzou prejsť
nasledovnou prípravou. Po PCR ampli kácii sa
produkty úplne denaturujú, vznikajú jednovláknové
molekuly DNA. Nasleduje renaturácia, počas ktorej sa
jednotlivé vlákna formujú späť do dvojvláknových
molekúl DNA. V prípade jedinca, ktorý má dve rôzne
alely toho istého génu (heterozygot), sa počas
renaturácie formujú dve pôvodné alely (homoduplexy)
a dve neúplne komplementárne molekuly
(heteroduplexy) (Obr. 8). Heteroduplexy majú nižšiu
teplotu denaturácie, a preto pri elektroforéze
v gradientnom géli dôjde k ich skoršiemu rozpleteniu
(Obr. 9).

Obr. 7 Schematické znázornenie denaturácie
DNA počas DGGE analýzy
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Obr. 8 Príprava vzoriek pred DGGE analýzou

!
Obr. 9 Výsledok analýzy homozygotných (XX, xx)
a heterozygotných (Xx) jedincov pomocou DGGE

!

.


Homozygotné jedince majú po dve rovnaké alely daného génu, preto pri renaturácii vznikajú len
homoduplexy s rovnakou Tm, čo sa v denaturujúcom géli prejaví prítomnosťou jedného prúžku.
Heterozygotné jedince majú dve rôzne alely daného génu a pri renaturácii sa okrem týchto dvoch
pôvodných alel formujú aj heteroduplexy s nižšou Tm. Homoduplexy a heteroduplexy majú rôzne Tm,
čo sa v denaturujúcom géli prejaví prítomnosťou štyroch prúžkov

Bioinformatické nástroje používané v genotypizáci
!

Porovnávanie sekvencií
Základným princípom genotypizácie je
p o ro v n á v a n i e s e k v e n c i í D N A ( s e q u e n c e
alignment) a hľadanie rozdielov medzi nimi.
V bioinformatickom ponímaní znamená
porovnávanie sekvencií predovšetkým spôsob
gra ckého usporiadania sekvencií DNA, RNA
alebo proteínov na základe identi kovania
podobných oblastí, ktoré by mohli byť funkčne,
štrukturálne alebo evolučne príbuzné. Sekvencie
génov (príp. proteínov) prístupné v on-line
databázach (spracované v Kapitole 1) sú písané
v rôznych textových formátoch. Asi najviac
zaužívaným je tzv. FASTA formát (podľa
porovnávacieho programu FASTA); jednotlivé
nukleotidy alebo aminokyseliny vyjadrené
príslušnými znakmi sú napísané v riadku za sebou
bez medzier (Obr. 10).
Tento formát umožňuje vyjadriť paralelný výskyt
dvoch alebo viacerých nukleotidov na rovnakej
pozícii jedným zo špeci ckých znakov (Tab. 1).
Takýto spôsob zapisovania báz sa využíva
napríklad pri dizajnovaní degenerovaných

Tab. 1 Kódy nukleotidových báz používané
pri zápise nukleotidových sekvencií vo
FASTA formáte
A
C
G
T
U
R
Y
M
K
S
W
B
D
H
V
N
X
-

Adenín
Cytozín
Guanín
Tymín
Uracil
puRín (A alebo G)
pYrimidín (C, T alebo U)
A alebo C (aMino skupina)
G, T alebo U (Ketón)
C alebo G (silná väzba; z angl. „Strong“)
A, T alebo U (slabá väzba; z angl. „Weak“)
C, G, T alebo U (nie A); („B ide po A“)
A, G, T, alebo U (nie C); („D ide po C“)
A, C, T alebo U (nie G); („B ide po G“)
A, C alebo G (nie T, nie U); („B ide po U“)
A, C, G, T alebo U (akýkoľvek; z angl. „aNy“)
maskovaný
medzera

Zdroj:(http://www.dna.affrc.go.jp/misc/MPsrch/
InfoIUPAC.html

Obr. 10 Príklad nukleotidovej sekvencie slonieho cytochrómu b (AF132523.1) vo FASTA formáte
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Na pozícii 838 je vyjadrená prítomnosť akéhokoľvek nukleotidu („N“ ; červená šípka)

primerov alebo zápise rozpoznávacích miest
reštrikčných enzýmov.
Na porovnávanie sekvencií sa používajú rôzne
počítačové programy, ktoré pracujú na báze zložitých
algoritmov. Počítačové princípy možno všeobecne
rozdeliť do dvoch kategórií: „globálne zoradenie“ a
„lokálne zoradenie“. Globálne zoradenie pracuje na
báze Needleman-Wunschovho algoritmu a snaží sa
porovnať každý nukleotid v každej sekvencii. Je vhodný
na porovnanie sekvencií, ktoré sa navzájom líšia len
minimálne. Lokálne zoradenie, pracujúce na základe
Smith-Watermanovho algoritmu, hľadá zhodné
(podobné) kratšie úseky v rámci sekvencií a následne
ich usporiada (Obr. 11). Väčšina súčasných programov
vyžíva oba algoritmy naraz v snahe dosiahnuť čo
najpresnejší výsledok (13).
Porovnávanie dvoch sekvencií navzájom sa nazýva
párové porovnávanie (pairwise alignment). Pri
porovnávaní viacerých sekvencií naraz hovoríme
o mnohopočetnom sekvenčnom porovnávaní (multiple
sequence alignment). Zoznamy softvérov/softvérových
balíkov alebo on-line programov pre párové
a mnohopočetné porovnávanie sú uvedené v tabuľkách
2 a 3. Väčšina z uvedených programov pracuje na báze
porovnávacích programov ClustalW alebo T-Co ee.

Výsledok porovnávaní je zvyčajne prezentovaný v
gra ckom i textovom formáte, kde porovnávané
sekvencie sú písané v riadkoch a zarovnané tak, že
zhodné nukleotidy jednotlivých sekvencií sú
usporiadané v stĺpcoch nasledujúcich po sebe.
Nukleotidy zhodné vo všetkých sekvenciách môžu byť
n a h r a d e n é k o n z e r v a t í v n y m i s y m b o l m i , n a p r.
hviezdičkou „*“ alebo bodkou „·“, pomlčky „–
“ predstavujú medzery spôsobené prítomnosťou
mutácie typu inzercia/delécia. Mnoho programov
používa farebné zobrazenie za účelom efektívneho
opisu charakteristiky konkrétneho porovnania resp.
sekvencií. Napr. v DNA a RNA sekvenciách je každému
nukleotidu priradená určitá farba. Posledný, niekedy
prvý riadok viacpočetného porovnania je tvorený
sekvenciou, ktorá predstavuje všeobecnú zhodu, tzv.
konsenzus.
Na trhu, ale aj na internete, je dostupných niekoľko
vizualizačných softvérov, ktoré umožňujú porovnávanie
nukleotidových a proteínových sekvencií s podporou
rôznych formátov, editovanie sekvencií, navrhovanie
primerov, vytváranie fylogenetických stromov, predikciu
proteínových štruktúr a mnoho ďalších
bioinformatických nástrojov (Tab. 4).

Obr. 11 Ilustračné znázornenie globálneho a lokálneho zoradenia sekvencií
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Tab. 2 Zoznam programov na párové porovnávanie sekvencií
Názov
programu
ACANA
Bioconductor
BioPerl
FEAST
G-PAS
Jaligner
LALIGN
mAlign
matcher
MCALIGN2
MUMMER 3
Ngila
ProbA
(propA)
REPuter
SWIFT suit
stretcher
UGENE
water
YASS
!

Typ
sekvencie
NK/P
NK/P
NK/P
NK
NK/P
NK/P
NK/P
NK
NK/P
DNA
NK
NK/P

Typ
zarovnania
L/G
L/G
L/G
L
L/G
L
L
L/G
L
G
G
G

Zdroj
http://bioinformatics.joyhz.com/ACANA/
http://www.bioconductor.org/
http://www.bioperl.org/wiki/Main_Page
http://www.bioinformatics.uwaterloo.ca/feast/
http://gpualign.cs.put.poznan.pl/project-gpu-pairAlign.html
http://jaligner.sourceforge.net/
http://www.ch.embnet.org/software/LALIGN_form.html
http://www.allisons.org/ll/Publications/2004AI/
http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::matcher
http://homepages.ed.ac.uk/eang33/mcalign/mcinstructions.html
http://mummer.sourceforge.net/
http://scit.us/projects/ngila/

NK/P
NK
DNA
NK/P
NK/P
NK/P
NK

G
L
L
G
L/G
L
L

http://www.tbi.univie.ac.at/~ulim/probA/index.html
http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/reputer/
http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/swift/
http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::stretcher
http://ugene.unipro.ru/
http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py?#forms::water
http://bioinfo.lifl.fr/yass/yass.php

NK – nukleové kyseliny; P – proteíny; DNA – deoxyribonukleová kyselina; L – lokálne;
G – globáln

e
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Tab. 3 Zoznam programov na mnohopočetné porovnávanie sekvencií
Typ
Názov programu sekvencie
ALE
NK
Bali-Phy
NK/P
CHAOS/DIALIGN NK/P
ClustalW
NK/P
CodonCode
Aligner
NK
DIALIGN-T/TX
NK/P
DNA Alignment
NK/P
FSA
NK/P
Geneious
NK/P
Kalign
NK/P

Typ
zarovnania
L
G
G
L/G

MARNA
MSA
Multi-LAGAN
MUSCLE
Opal
Pecan
PSAlign
Se-Al
StatAlign
Stemloc
T-Coffee
UGENE
!

L
L/G
G
L/G
L/G
G
L/G
L
G
L/G
L/G
L/G

RNA
NK/P
NK/P
NK/P
NK/P
DNA
NK/P
NK/P
NK/P
RNA
NK/P
NK/P

L/G
L/G
L/G
G
L/G
G

Zdroj
http://www.red-bean.com/ale/
http://www.biomath.ucla.edu/msuchard/bali-phy/
http://dialign.gobics.de/chaos-dialign-submission
http://www.clustal.org/
http://www.codoncode.com/aligner/
http://dialign-tx.gobics.de/
http://www.fluxus-engineering.com/align.htm
http://orangutan.math.berkeley.edu/fsa/
http://www.geneious.com/
http://msa.sbc.su.se/cgi-bin/msa.cgi
http://biwww2.informatik.unifreiburg.de/Software/MARNA/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/CBBresearch/Schaffer/msa.html
http://genome.lbl.gov/vista/lagan/submit.shtml
http://www.drive5.com/muscle/
http://opal.cs.arizona.edu/index.html
http://www.ebi.ac.uk/~bjp/pecan/
http://faculty.cs.tamu.edu/shsze/psalign/
http://tree.bio.ed.ac.uk/software/seal/
http://phylogeny-cafe.elte.hu/StatAlign/
http://biowiki.org/StemLoc
http://tcoffee.crg.cat/
http://ugene.unipro.ru/download.html

NK – nukleové kyseliny; P – proteíny; DNA – deoxyribonukleová kyselina; RNA –
ribonukleová kyselina; L – lokálne; G – globáln

e
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Tab. 4 Zoznam vizualizačných porovnávacích programov
Názov programu
Base-By-Base
BioEdit
BioNumerics
BoxShade
CLC viewer
ClustalX viewer
Cylindrical BLAST
Viewer
DnaSP
Genedoc
Geneious Pro
Integrated Genome
Browser (IGB)
Jalview 2
JEvTrace
MEGA
Multiseq
MView
PFAAT
S2S RNA editor
Seaview
Strap
!

Zdroj
http://athena.bioc.uvic.ca/virology-ca-tools/base-by-base/
http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html
http://www.applied-maths.com/bionumerics/bionumerics.htm
http://ch.embnet.org/software/BOX_form.html
http://www.clcbio.com/index.php?id=28
http://www.clustal.org/
http://sourceforge.net/projects/cyl-viewer/
http://www.ub.edu/dnasp/
http://www.nrbsc.org/gfx/genedoc/
http://www.geneious.com/
http://bioviz.org/igb/
http://www.jalview.org/
http://compbio.berkeley.edu/people/marcin/jevtrace/
http://www.megasoftware.net/
http://www.scs.illinois.edu/schulten/multiseq/
http://bio-mview.sourceforge.net/
http://pfaat.sourceforge.net/
http://bioinformatics.org/S2S/
http://pbil.univ-lyon1.fr/software/seaview.html
http://3d-alignment.eu/

54

Modelové porovnanie sekvencií
s vizualizačným softvérom BioEdi
Porovnávanie sekvencií v programe BioEdit (http://
www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html) si ukážeme
na porovnaní sekvencií génu pre inzulín u človeka
(„AY138590.1“), šimpanza („AY137497.1“), orangutana
(„AY137503.1“) a gorily („AY137500.1“). Práca
v programe BioEdit začína spustením nového
porovnania cez príkaz „New Alignment“ v karte
„File“ (Obr. 12).

„Sequence“ zvolíme príkaz „New Sequence“. Otvorí sa
okno, v ktorom upravíme názov sekvencie (Obr. 13, krok
1) typ sekvencie (Obr. 13, krok 2), vložíme samotnú
sekvenciu vo FASTA formáte (Obr. 13, krok 3).
Sekvencie vo formáte FASTA môžeme získať z databázy
NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/). Na uvedenej
stránke zvolíme vyhľadávanie v databáze nukleotidov
„Nucleotide“ a do príkazového riadku vložíme
prístupové číslo sekvencie uvedené v názve, najprv
„ AY 1 3 8 5 9 0 . 1 “ , p o t o m „ AY 1 3 7 4 9 7 . 1 “ ,
„AY137503.1“ a nakoniec „AY137500.1“(Obr. 14, kroky
1-3).

V rámci programu sa otvorí nové okno a na pracovnej
l i š t e p r i b u d n ú n o v é k a r t y p r í k a z o v. V k a r t e

Obr. 12 Otvorenie nového súboru v programe BioEdit

t
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Obr. 13 Vloženie novej sekvencie pre porovnávanie

Vyhľadávanie spustíme kliknutím na „Search“ za
príkazovým riadkom. Po chvíli sa nám zobrazí sekvencia
v GenBank formáte s prehľadnými informáciami. Pre
získanie sekvencie samotného génu pre inzulín klikneme
na odkaz „gene“ v rámci sumárnych informácií
„FEATURES“. Sekvencia génu sa farebne zvýrazní. Pre

!
získanie tejto sekvencie vo formáte FASTA
klikneme na
odkaz „FASTA“ v pravom dolnom rohu obrazovky.
Na nasledujúcej stránke sa nám zobrazí uvedená
sekvencia vo FASTA formáte (Obr. 15, krok 1), ktorú bez
úvodných informácií skopírujeme do okna „New

Obr. 14 Vyhľadávanie sekvencie v databáze Nucleotide

!
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sequence“ v programe BioEdit a potvrdíme príkazom
„Apply and Close“ (Obr. 13, krok 4). Tento postup
zadávania sekvencií vykonáme pre všetky štyri
sekvencie génu pre inzulín u vyššie spomenutých
druhov. V porovnávacom okne teraz máme zobrazené
všetky štyri sekvencie pod sebou so zarovnaním na
prvý nukleotid. Sekvencie si môžeme pozrieť v plnom
rozsahu pomocou posuvnej lišty umiestnenej v spodnej
časti okna. Pre spustenie porovnania sekvencií zvolíme
v karte „Accessory Application“ príkaz „ClustalW
Multiple Alignment“. Zobrazí sa okno s nastaveniami pre
program ClustalW. Pokračujeme kliknutím na príkaz

„Run ClustalW“ (Obr. 16). Nasledujúcu informáciu
potvrdíme kliknutím na „OK“ a po prebehnutí výpočtov
sa výsledok porovnania zobrazí v novom okne.
Pre prehľadnejšie zobrazenie rozdielnych nukleotidov na
jednotlivých pozíciách porovnávaných sekvencií
môžeme zmeniť zobrazenie konzervatívnych úsekov
pomocou príkazového tlačidla „View conservation by
plotting identities to a standard as a dot“ (Obr. 17).
Sekvenciu všeobecnej zhody – konsenzus vytvoríme
príkazom „Create Consensus Sequence“ v karte
„Alignment“.

Obr. 15 Vyhľadaná sekvencia vo FASTA
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Obr. 16 Spustenie ClustalW porovnania sekvencií

!
Obr. 17 Zmena zobrazenia konzervatívnych úsekov sekvencií

!
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nukleotidov za rozpoznávacím miestom v smere 5´ → 3´

Identifikácia reštrikčných miest
v nukleotidových sekvenciác

(enzýmy typu I). Po pôsobení reštrikčných enzýmov
môžu vznikať na molekule DNA tri rôzne typy ukončenia:
a) tupý (nelepivý dvojvláknový koniec), b) s previsom na
5´ konci vlákna (5´ prečnievajúci jednovláknový koniec),
c) s previsom na 3´ konci vlákna (3´ prečnievajúci
jednovláknový koniec) (Obr. 18).

Pre potreby laboratórnych techník používaných na
genotypizáciu, napr. RFLP alebo AFLP, ale aj pri
Na internete je niekoľko voľne prístupných stránok,
klonovacích technikách, je potrebné poznať, ktoré
ktoré umožňujú nájsť rozpoznávacie/štiepacie miesta
reštrikčné enzýmy, koľkokrát a na ktorých pozíciách
komerčne vyrábaných reštrikčných enzýmov v zadanej
majú rozpoznávacie/štiepiace miesta v nami
analyzovanej sekvencii.
Rozpoznávacie miesto
enzýmu je poradie
nukleotidov v molekule
Tab. 5 Prehľad internetových nástrojov na analýzu
DNA, na ktoré daný enzým
reštrikčných miest
„nasadne“. Štiepacie miesto
je poradie nukleotidov,
Názov programu
Zdroj
v ktorom sa molekula DNA
RestrictionMapper
http://www.restrictionmapper.org/
bude daným enzýmom
Webcutter 2.0
http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/
štiepiť. Štiepacie miesto
JustBio - Cutter
http://www.justbio.com/index.php?page=cutter
enzýmu môže byť totožné
Restriction enzyme
http://insilico.ehu.es/restriction/main/
digest of DNA
s rozpoznávacím miestom
WatCut
http://watcut.uwaterloo.ca/watcut/watcut/template.php?act=rest
(enzýmy typu II), inokedy sa
riction_new
štiepacie miesto daného
!
enzýmu nachádza niekoľko

Obr. 18 Typy ukončenia reštrikčných fragmentov
sekvencii (Tab. 5). Všetky uvedené
programy dokážu spracovať sekvencie
v rôznych formátoch v gra cky podobnom
užívateľskom rozhraní (Obr. 19 a 20).
Analyzovanú sekvenciu je možné zadať do
! programu niekoľkými spôsobmi a to buď
skopírovaním sekvencie do vyhradeného
Na obrázku sú zobrazené tri reštrikčné enzýmy: BalI, AcyI
priestoru (zo súboru alebo internetu),
a BseRI. Pod názvom každého enzýmu je znázornená jeho
alebo nahratím súboru cez príslušný
rozpoznávacia sekvencia a spôsob štiepenia molekuly DNA;
odkaz priamo z pevného disku počítača.

BalI vytvára tupé konce fragmentov, AcyI vytvára previs na 5´
konci vlákna, BseRI vytvára previs na 3´ konci vlákna. Enzýmy
BalI a AcyI štiepia molekulu DNA v ich rozpoznávacom mieste,
BseRI štiepi molekulu v mieste vzdialenom 10,
resp. 8
nukleotidov za rozpoznávacím miestom

h


.
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Obr. 19 Užívateľské rozhranie v programe RestrictionMapper

!
1. Výber typu sekvencie.
2. Možnosti zoradenia enzýmov vo výslednom zozname po analýze.
3. Voľby ltrovania.
4. Výber reštrikčných enzýmov podľa názvu alebo typu reštrikcie.
5. Priestor pre vloženie analyzovanej sekvencie.
6. Voľba výsledného zobrazenia
.

M o d e l o v ý p o s t u p p r á c e s p ro g r a m o m

RestrictionMapper
Program RestrictionMapper umožňuje vyhľadať
reštrikčné miesta enzýmov v lineárnej ale aj v cirkulárnej
DNA sekvencii. V karte „Conformation“ zvolíme prácu
s lineárnou sekvenciou (Linear) (Obr. 19, krok 1). V karte
„Sort By“ (Obr. 19, krok 2) si zvolíme prioritné kritériá,
podľa ktorých budú reštrikčné enzýmy zoradené vo
výslednom zozname. V každom stupni priority máme
možnosť vybrať si zo štyroch kritérií: frekvencia
„frequency“ – koľkokrát sa v analyzovanej sekvencii
vyskytuje rozpoznávacie miesto pre daný enzým; typ

konca „overhang“ – ukončenie, ktoré vznikne na
reštrikčnom fragmente po štiepení daným enzýmom;
meno „name“ – usporiada enzýmy abecedne podľa
názvu; dĺžka štiepiaceho miesta „site_length“ – zoradí
enzýmy podľa počtu nukleotidov, ktoré tvoria reštrikčné
miesto enzýmu. V ďalšom kroku si v karte „Filter
By“ (Obr. 19, krok 3) zvolíme ltrovanie výsledného
zoznamu enzýmov. Môžeme si zvoliť maximálny počet
reštrikčných miest v analyzovanej sekvencii pre jeden
enzým. Ak zvolíme „0“, zobrazia sa nám enzýmy, ktoré
molekulu DNA nebudú štiepiť, ak zvolíme počet miest
„1“, zobrazia sa enzýmy, ktoré štiepia sekvenciu iba
v jednom mieste. Ďalej môžeme určiť minimálnu dĺžku
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reštrikčného miesta. Čím dlhšie bude reštrikčné miesto,
tým vyššia bude špeci ckosť enzýmu.
Karta „Include“ (Obr. 19, krok 4) ponúka výber
konkrétnych reštrikčných enzýmov v prípade, ak máme
konkrétny známy enzým a potrebujeme vedieť, či má
v analyzovanej sekvencii rozpoznávacie miesto.
Viacnásobný výber enzýmov uskutočníme podržaním
klávesy „Ctrl“ a zakliknutím príslušných enzýmov. Ak
chceme nájsť všetky enzýmy v analyzovanej sekvencii,
zvolíme „All Enzymes“. Nižšie môžeme uskutočniť
selekciu výsledných enzýmov podľa typu ukončenia
reštrikčných fragmentov. Zakliknutím iba jednej voľby
rušíme prioritu kritéria „overhang“ v karte „Sort By“ (v
prípade, ak bola zvolená). Pokračujeme vložením
sekvencie do vyhradeného priestoru karty „Sequence
Info“ (Obr. 19, krok 5). Vložená sekvencia musí byť
jednovláknová. Autori programu upozorňujú na
obmedzenie vkladať sekvencie len s písmenami
označujúcimi konkrétne bázy. Symboly vyjadrujúce dva
alebo viacero typov báz
nie sú povolené (Tab. 1).

Program však dokáže spracovať sekvencie skopírované
napr. z databázy NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
spolu s číslami označujúcimi pozície nukleotidov.
Ako príklad použijeme sekvenciu génu pre sloní
cytochróm b „AF132523.1“ (Obr. 10) skrátenú
o posledných dvadsať nukleotidov. Názov sekvencie
napíšeme/skopírujeme do okna v spodnej časti karty
„Sequence Info“. V programe je ako predvolený názov
každej sekvencie „Untitled“. Na záver si v karte
„Menu“ (Obr. 19, krok 6) zvolíme spôsob analýzy
vloženej sekvencie. Spustenie analýzy sekvencie cez
odkaz „Map Sites“ vygeneruje stránku, na ktorej sú na
začiatku zhrnuté informácie o sekvencii (názov
a konformácia), o zadaných požiadavkách na enzýmy
(typy reštrikčných koncov, minimálna dĺžka reštrikčného
miesta, maximálny počet reštrikčných miest a konkrétny
výber) a zoznam všetkých enzýmov, ktoré danú
sekvenciu neštiepia. Reštrikčné enzýmy, ktoré budú
štiepiť analyzovanú sekvenciu, sú zobrazené v tabuľke
a zoradené podľa zadaných parametrov (Obr. 20).

Obr. 20 Výsledok „Map Sites“ analýzy sekvencie AF132523.1 v programe RestrictionMapper

!
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O každom enzýme v tabuľke sú uvedené nasledovné
informácie: meno enzýmu, sekvencia rozpoznávacieho
miesta, dĺžka rozpoznávacieho miesta, typ konca
reštrikčného fragmentu, počet reštrikčných miest
v analyzovanej sekvencii a pozície prvých nukleotidov
reštrikčných miest v analyzovanej sekvencii. Každý
názov enzýmu v tabuľke je zároveň odkazom na
internetovú databázu reštrikčných enzýmov Rebase®
(http://rebase.neb.com).
Program RestrictionMapper umožňuje virtuálne
simulovať štiepenie sekvencie jedným alebo viacerými
enzýmami. Z predchádzajúcej analýzy vieme, že jedným
z enzýmov, ktorý štiepi sekvenciu AF132523.1 len
v jednom mieste, je aj enzým AcyI. V karte „Include“ na
základnej stránke programu (Obr. 19, krok 4) označíme
enzým AcyI a spustíme analýzu cez odkaz „Virtual

Digest“ v karte „Menu“ (Obr. 19, krok 6). Na následne
vygenerovanej stránke budú zobrazené reštrikčné
fragmenty zoradené zostupne podľa veľkosti (Obr. 21).
O každom reštrikčnom fragmente sú uvedené
nasledovné informácie: dĺžka reštrikčného fragmentu;
enzým, ktorý štiepil 5´ koniec fragmentu; pozícia 5´
konca fragmentu vzhľadom na pôvodnú sekvenciu;
enzým, ktorý štiepil 3´ koniec fragmentu; pozícia 3´
konca fragmentu vzhľadom na pôvodnú sekvenciu;
sekvencia daného reštrikčného fragmentu.
. Modelový postup práce s programom WebCutter
2.0
Na úvodnej stránke programu WebCutter 2.0 (http://
rna.lundberg.gu.se/cutter2/) sa nachádza kompletné
užívateľské rozhranie potrebné pre reštrikčnú analýzu

Obr. 21 Výsledok virtuálnej digescie sekvencie AF132523.1 v programe RestrictionMapper

!
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(Obr. 20). V hornej časti stránky sú uvedené informácie,
akým spôsobom môžeme programu zadať sekvenciu
určenú k analýze (Obr. 22, krok 1):
1. Skopírovanie/vloženie sekvencie do vyhradeného
rámčeka „Paste the DNA sequence into the box
below“ (Obr. 22, krok 2).
2. Nahranie sekvencie z pevného disku počítača po
kliknutí na tlačidlo „Prehľadávať“ (sekvencie musia byť
uložené vo formáte „*.txt“). Zobrazí sa okno (Obr. 23),
v ktorom si nájdeme požadovanú zložku (Obr. 23, krok
1) a zvolíme textový súbor so sekvenciou, ktorú chceme
analyzovať (Obr. 23, krok 2). Klikneme na tlačidlo
„Otvoriť“ (Obr. 23, krok 3), okno sa automaticky zavrie
a po kliknutí na tlačidlo „Upload Sequence File“ bude
sekvencia vložená do rámčeka (Obr. 23, krok 4). Táto
druhá možnosť vkladania sekvencií nie je funkčná
v internetovom prehliadači Google Chrome, samotná
reštrikčná analýza však prebieha bez problémov.
3. Vloženie sekvencie z „GenBank“. Do príslušného
políčka zadáme číslo konkrétnej sekvencie alebo
kľúčové slová, podľa ktorých bude sekvencia vyhľadaná
v GenBank.

Jednou z vyššie uvedených možností vložíme našu
modelovú skrátenú sekvenciu slonieho cytochrómu b
„AF132523.1“ (Obr. 10). Do príslušného priestoru (Obr.
22, krok 3) vpíšeme názov sekvencie. Spomedzi volieb
pre typ reštrikčnej analýzy si zvolíme lineárny typ
sekvenčnej analýzy (Obr. 22, krok 4). V ďalšom kroku
máme možnosť zvoliť si spôsob zobrazenia výsledku
reštrikčnej analýzy (Obr. 22, krok 5). Ponecháme
prednastavené voľby zobrazenia reštrikčnej mapy
a tabuľky reštrikčných miest zoradených podľa názvov
enzýmov. Ďalej máme možnosť voľby enzýmov podľa
počtu reštrikčných miest v analyzovanej sekvencii (Obr.
22, krok 6). Do analýzy môžeme zahrnúť všetky enzýmy;
enzýmy, ktoré sekvenciu neštiepia; enzýmy, ktoré
štiepia sekvenciu iba raz; alebo špeci kujeme
zobrazenie enzýmov na základe presného počtu
reštrikčných miest, resp. určíme interval počtu
reštrikčných miest enzýmov v analyzovanej sekvencii.
Nakoniec máme možnosť zvoliť na analýzu všetky alebo
len niektoré konkrétne enzýmy, alebo selektovať enzýmy
podľa dĺžky reštrikčného miesta (Obr. 22, krok 7).
Analýzu sekvencie spustíme ľavým kliknutím na
„Analyze sequence“ (Obr. 22, krok 8).
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Obr. 22 Užívateľské prostredie programu WebCutter 2.0
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Obr. 23 Vloženie sekvencie do programu WebCutter 2.0 z pevného disku

!
Obr. 24 Gra cké zobrazenie výsledku sekvenčnej analýzy v programe WebCutter 2.0

fi
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Výsledok sekvenčnej analýzy sa zobrazí vo forme
gra ckej mapy na novej obrazovke s označením
a dĺžkou analyzovanej sekvencie (Obr. 24). Gra cká
mapa predstavuje dvojvláknovú sekvenciu DNA,
rozdelenú do úsekov dlhých 75 bázových párov,
s vyznačenými reštrikčnými enzýmami na príslušných
štiepiacich miestach. Nižšie na stránke pod gra ckou
mapou sa nachádza tabuľka so všetkými enzýmami

štiepiacimi analyzovanú sekvenciu (Obr. 25). Pri každom
enzýme je uvedený počet reštrikčných miest v danej
sekvencii, ich pozície, presná sekvencia reštrikčného
miesta s vyznačeným štiepením a odkaz na stránku
s ďalšími informáciami o danom enzýme. Pod tabuľkou
sa nachádza ešte súhrnný zoznam enzýmov, ktoré
analyzovanú sekvenciu neštiepia.

Obr. 25 Tabuľkové zobrazenie enzýmov štiepiacich analyzovanú sekvenciu v programe
WebCutter 2.0
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Dizajnovanie primerov pre DGG

aby mala jednu doménu topenia (melting domain).
Gra ckým vyjadrením teploty topenia každého
bázového páru v sekvencii je krivka topenia (melting
curve) (Obr. 26). Väčšinou samotný úsek analyzovanej
DNA nemá ideálnu krivku topenia. Zakomponovaním
GC-svorky k jednému z primerov možno dosiahnuť
lineárnu krivku analyzovanej časti DNA, kedy každý
bázový pár (okrem GC-svorky) bude mať takmer
rovnakú Tm.

Pri navrhovaní primerov pre ampli káciu fragmentov
DNA určených na DGGE analýzu musia byť zohľadnené
nielen všeobecné podmienky dizajnovania primerov pre
PCR (spracované v Mucha), ale aj ďalšie parametre,
podľa ktorých budú fragmenty ampli kované pomocou
týchto primerov vhodné pre DGGE analýzu. Prvým
parametrom je dĺžka ampli kovaného produktu. Primery
Existuje len málo programov na navrhovanie primerov
by mali ampli kovať fragmenty do dĺžky 600 bp, dlhšie
pre DGGE a analýzu kriviek topenia skúmaných
fragmenty nie sú vhodné na DGGE analýzu. Je dôležité,
fragmentov (Tab. 6).
aby jeden z primerov mal zabudovanú GC-svorku.
Zvyčajne sa GC-svorka pričleňuje k predbiehajúcemu
( f o r w a rd ) p r i m e r u . Vo
výnimočných prípadoch je
Tab. 6 Zoznam programov na navrhovanie primerov pre DGGE
možné dať GC-svorku na oba
primery, ak je to nevyhnutné
Názov programu
Zdroj
na zabezpečenie ideálnych
MELT94
http://web.mit.edu/osp/www/melt.html
v l a s t n o s t í f r a g m e n t u p re
TGGE Star
http://www.charite.de/bioinf/tgge/
analýzu. Najdôležitejšou
Primo Melt 3.4
http://www.changbioscience.com/primo/primomel.html
podmienkou ampli kovaného
fragmentu je, aby celá
analyzovaná časť DNA mala
!
jednotnú teplotu topenia, resp.

MELTingeny

http://www.ingeny.com/Software.html

Obr. 26 Krivka topenia génu pre humánny inzulín (AY138590.1)
v programe MELTingeny 1.0.1
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Spomedzi prvých programov, pracujúcich ešte pod
operačným systémom DOS, patrí napr. MELT94 alebo
TGGE Star. Na analýzu krivky topenia je v súčasnosti na
internete dostupný program Primo Melt 3.4 (Obr. 27).

Jedným z najso stikovanejších programov na
navrhovanie primerov pre DGGE je MELTingeny. Na
internetovej stránke www.ingeny.com je voľne dostupná
skúšobná verzia tohto programu.

Obr. 27 Gra cké rozhranie programu Primo Melt 3.4

!
1. Priestor pre vloženie sekvencie.
2. Gra cké zobrazenie krivky topenia analyzovanej DNA s vyznačenými doménami
(červená čiara). Kliknutím na krivku zobrazíme pozíciu bázového páru a jeho Tm.
3. Okno s opisom výsledku analýzy.
4. Voľba typu analýzy: zobrazenie krivky topenia alebo navrhovanie primerov.
5. Voľba pridania GC-svorky a voľba dĺžky GC-svorky.
6. Možnosti primerov
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. Modelový postup práce s programom MELTingeny

v paneli „Primer De nition“ (Obr. 29). Pre oba primery
(forward aj reverse) sa tu nachádzajú samostatné polia,
v ktorých je zobrazená časť importovanej sekvencie
(v našom prípade „AY138590.1“). Zobrazenie inej časti
sekvencie vykonáme pomocou posuvnej lišty
umiestnenej pod ňou. Výber forward primeru
uskutočníme priamo v sekvencii pretiahnutím kurzoru

Pre úplnosť uvedieme aj inštaláciu skúšobnej verzie
programu MELTingeny. Z internetovej stránky uvedenej
v tabuľke 6, stiahneme a uložíme súbor skúšobnej
verzie (trial version) s názvom „demo software melt
ingeny“ vo formáte *.zip. Tento súbor rozbalíme
a otvoríme vzniknutý
priečinok „InstData“. Podľa
Obr. 28 Importovanie sekvencie AY138590.1 do programu
operačného systému
MELTingeny
počítača si zvolíme príslušný
priečinok. Pre operačný
systém Windows otvoríme
priečinok „Windows“,
priečinok „NoVM“ a spustíme
aplikáciu „install“.
Pokračujeme podľa inštrukcií
na obrazovke.
Sekvencie na analýzu
pomocou programu
MELTingeny je potrebné mať
v počítači uložené
v textových dokumentoch
(*.txt), ktoré do programu
zadávame cez kartu
„File“ (Obr. 28, krok 1)
a príkaz „Import“ (Obr. 28,
krok 2). Vo výberovom okne si
zvolíme sekvenciu určenú
k analýze (gén pre humánny
inzulín „AY138590.1“) a výber
potvrdíme kliknutím na
„Import“ (Obr. 28, krok 3).
Sekvencia je následne
importovaná do pracovného
rozhrania pre výber primerov
(Obr. 28, krok 4). Súčasne je
sekvencia analyzovaná, jej
krivka topenia je zobrazená v
grafe (Obr. 28, krok 5) a údaje
o
sekvencii
sú
zosumarizované v paneli
pracovných kariet (Obr. 28,
krok 6). Výber konkrétnych
primerov uskutočňujeme
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Obr. 29 Panel pre výber primerov v gra ckom
rozhraní programu MELTingeny

myši cez dvadsať nukleotidov od pozície 691 po pozíciu
710 (Obr. 29, krok 1) a výber potvrdíme kliknutím na
„Set Forward Primer“ (Obr. 29, krok 2). Presná pozícia
vybraných nukleotidov a dĺžka zvoleného primeru sa
zobrazuje v reálnom čase za nápisom „Forward Primer“.
Podobne postupujeme aj pri reverse primeri, kde
vyberieme nukleotidy medzi pozíciami 860 až 879.
Pozíciu primerov môžeme v rámci sekvencie upravovať
po jednom nukleotide pomocou tlačidiel </> (Obr. 29,
krok 3) a veľkosť primerov môžeme meniť pomocou
tlačidiel -/+ (Obr. 29, krok 4). Po nastavení primerov sa
vo vedľajšom poli zobrazí aktuálny graf krivky topenia
fragmentu ohraničeného danými primermi (Obr. 30).
Zmenou pozície primerov pomocou tlačidiel </>
dochádza k úprave grafu krivky topenia v reálnom čase.
Prvá z pracovných kariet „Primer data“ nám v ľavom
poli „Primer Criteria“ umožňuje upravovať kritériá pre
primery a dĺžku ampli kovaného fragmentu (Obr. 30,
krok 1). Môžeme zadať rozsah GC pomeru, maximálnu
vzájomnú komplementaritu (homológiu) primerov
(maximálny počet po sebe idúcich nukleotidov,
v ktorých sú primery navzájom komplementárne),

maximálny počet rovnakých po
sebe nasledujúcich nukleotidov
(runs) a maximálny počet štruktúr
(hairpin), ktoré môžu primery
vytvárať. V pravom poli „Primer
Statistic“ sú zobrazené aktuálne
parametre zvolených primerov. Ak
niektorý z parametrov nevyhovuje
v danom momente zadaným
kritériám, je zvýraznený na červeno.
Druhá karta „Homology“ nás
informuje o komplementarite dvoch
molekúl forward primeru, reverse
primeru
a
vzájomnej
komplementarite forward a reverse
primeru (Obr. 30, krok 2). Pomocou
karty „GC-clamp“ (Obr. 30, krok 3)
upravujeme a pridávame
! k primerom GC-svorku. Karta
„Graph values“ obsahuje prehľadnú
tabuľku Tm jednotlivých bázových
párov analyzovaného fragmentu (Obr. 30, krok 4).
V tomto kroku nemá náš fragment ideálnu krivku
topenia vhodnú pre DGGE analýzu, keďže ešte nemá
zabudovanú GC-svorku. Na karte „GC-clamp“ zadáme
parametre GC-svorky (Obr. 31). Najprv zvolíme
pričlenenie jednej GC-svorky (Obr. 31, krok 1) k forward
primeru (Obr. 31, krok 2). Dĺžku GC-svorky môžeme
zvoliť z prednastavených hodnôt „40; 50; 55;
a 60“ nukleotidov, alebo môžeme nastaviť vlastnú
„Custom“ (Obr. 31, krok 3). Ponecháme dĺžku GCsvorky na prednastavenej hodnote 40 nukleotidov
a všetky zvolené parametre potvrdíme kliknutím na
„Apply“ (Obr. 31, krok 4). Pričlenenie GC-svorky
k forward primeru nezabezpečuje dostatočnú úpravu
analyzovaného úseku DNA. Analyzovaný fragment má
dve domény topenia, a preto nie je vhodný na analýzu
pomocou DGGE. Umiestnenie GC-svorky na reverse
primer (Obr. 32) spôsobí vznik jednej domény topenia
v rámci analyzovanej časti DNA. Ak si na karte „Graph
values“ prezrieme hodnoty grafu, zistíme, že táto
doména má Tm približne 80,6 °C. Na základe tejto
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Obr. 30 Pracovné karty programu MELTingeny
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hodnoty môžeme pomocou vzorcov určiť približnú
pozíciu denaturácie fragmentov v gradientovom géli:

!

Pri dizajnovaní primerov pre DGGE analýzu program
MELTingeny úplne nepočíta s parametrami primerov,
ktoré treba zohľadniť pri samotnej PCR reakcii. Preto je
vhodné overiť ampli kačné vlastnosti primerov
niektorým z dostupných nástrojov.

!

Obr. 31 Zakomponovanie GC-svorky do forward primeru
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Obr. 32 Zakomponovanie GC-svorky do reverse primeru
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Od objavenia molekuly DNA ako kódu všetkého života
na zemi bolo snahou človeka objasniť všetky tajomstvá
v nej ukryté. Každý organizmus je de novaný vo svojej
podstate DNA sekvenciou (genóm). Pomáha rozlíšiť
vysoko príbuzné organizmy, ktoré vykazujú rovnaký
fenotyp (mikroorganizmy). Napríklad je možné odlíšiť
a izolovať dva bakteriálne kmene zodpovedné za
vyvolanie tej istej choroby. Naviac tieto izoláty môžu byť
ďalej klasi kované a môže byť vyjadrený aj ich vzájomný
príbuzenský vzťah. Naviac genómom sa dá
nezameniteľne identi kovať väčšina ľudí (okrem
dvojčiat).
V roku 1995, v dobe tzv. “genomickej revolúcie” sa
začalo s kompletizovaním prvého mikrobiálneho
genómu (1). V tomto období bol po prvýkrát kompletne
charakterizovaný bakteriálny izolát na genetickom
základe. S vývojom nových technológií sekvenovania sa
do popredia dostala aj potreba nových
bioinformatických metód a nástrojov schopných
spracovať a analyzovať získané dáta. V súčasnosti je
pokrok v technológii sekvenovania neoddeliteľný od
pokroku v oblasti chémie, biológie a informatiky. História
sekvenovania DNA je charakterizovaná dvoma
periódami a to v období od roku 1970 do 1977 a od
roku 2005 až po súčasnosť. Od roku 1977 do 2005
(r.2005 prvá publikácia ohľadne sekvenovania novej
generácie) bola snaha vedcov zameraná na zvýšenie
kapacity, presnosti a zníženie výdavkov spojených so
sekvenovaním. Významný pokrok v oblasti genomiky
priniesol vývoj prvého automatizovaného sekvenátora
a kapilárnej elektroforézy na separáciu DNA molekúl
a tieto inovácie vydláždili cestu pre sekvenovanie na poli
rozširovania vedeckých poznatkov.
Snaha o zvýšenie kapacity a zníženie nančnej
náročnosti viedla k vývoju paralelných technológii
nazývaných ako sekvenovanie novej generácie (Next
Generation Sequencing, NGS). NGS využíva metódy
ako je pyrosekvenovanie, sekvenovanie počas ligácie
(SoLiD) a sekvenovanie počas syntézy (Illumina,
Helicos). Využívaním týchto nových postupov sa
nančné náklady na osekvenovanie ľudského genómu

postupne znížili z 500 miliónov dolárov na 10 miliónov
(pri použitím kapilárneho sekvenovania) a v súčasnosti
už len na 30 tis. dolárov (pri použití NGS). Technológie
NGS využívané v súčasnosti sú schopné osekvenovať
genómy tisícov individuálnych bakteriálnych izolátov tak
ako aj zmiešaných bakteriálnych kultúr (populačná
genomika) alebo mikrobiálnych spoločenstiev
(metagenomika). Z tohto dôvodu sa genomika stala
štandardom nielen vo vedeckej oblasti, ale aj
univerzálnym prostriedkom v oblasti verejného zdravia
a forenznej mikrobiológie. NGS možno využiť na de
novo sekvenovanie (potrebné je skladanie génov tzv.
gene assembly) alebo na re-sekvenovanie a porovnanie
sekvenovaného génu s referenčným génom za účelom
odhalenia variácií prítomných vo vzorke DNA (tzv. gene
alignment). NGS sa využíva aj na analýzu alelovo
špeci ckých génových expresií, odhalenie
alternatívneho splicingu, histónových modi kácií a
viazania transkripčných faktorov. V súčasnosti je NGS
najviac využívané pri odhaľovaní polymor zmov
v jednotlivých nukleotidoch (Single Nucleotide
Polymorphism - SNP) a genotypizáciu. NGS umožňuje
odhalenie variácií s nízkou frekvenciou výskytu medzi
tisíckami vzoriek a asociáciu týchto variácií s fenotypmi.
Taktiež uľahčuje detekciu štrukturálnych
variácií po
celej dĺžke molekuly DNA.
Obsahom tejto kapitoly je úvod do genomiky, stručný
prehľad základných princípov, všeobecných aplikácií a
možný dopad sekvenovania novej generácie (Next
Generation Sequencing, NGS) na súčasnú genomiku
a bioinformatiku. Technológie NGS umožňujú
sekvenovať DNA neporovnateľne rýchlejšie ako doteraz
používané techniky, a tým je možné dosiahnuť v
minulosti nepredstaviteľné vedecké ciele. Napriek
nesporným výhodám NGS (veľké množstvo
vyprodukovaných dát) predstavuje tento nový prístup ku
sekvenovaniu veľkú výzvu pre vývoj nových analytických
metód, nájdenie najvhodnejšieho spôsobu uchovávania
a spracovania veľkého množstva dát a dizajnovanie
štúdií genómov. Pre efektívne využívanie NGS je preto
nevyhnutný neustály vývoj nových dokonalejších
bioinformatických metód.
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Najviac využívanou metódou pri sekvenovaní je
farbivom terminované elektroforetické sekvenovanie
(Sangerova metóda), sekvenovanie počas syntézy (454,
Illumina a Helicos) a sekvenovanie počas ligácie
(SOLiD). Posledné dve spomenuté metódy rapídne
vytláčajú z trhu dnes už zastarané sekvenovanie
Sangerovou metódou.

Sangerova metóda
Po opublikovaní prvého mikrobiálneho genómu
Haemophilus in uenzae v roku
1995 (1), bolo
sekvenovanie genómov založené výlučne na Sangerovej
metóde (2). Pomocou tejto technológie boli
osekvenované nielen krátke genómy mikroorganizmov
ale aj prvé eukaryotické genómy, ako napr. ľudský
genóm (3), myšací genóm (4) a taktiež aj genóm
Drosophila melanogaster a to aj napriek vysokým
nančným nákladom s tým spojenými.
Sekvenovanie podľa Sangera
využíva metódu
modi kovanej PCR ampli kácie
v kombinácii
s individuálne
uorescenčne značenými
dideoxynukleotidmi (ddNTP). Inkorporácia ddNTP do
predĺžujúceho sa vlákna DNA počas PCR prebieha
náhodne a výsledné fragmenty DNA majú dĺžku
rozdielnu o jeden nukleotid. Tieto fragmenty sú
elektroforeticky separované na základe ich veľkosti
a vizualizované pomocou uorescencie.
Sangerova technológia je stále najvhodnejšou metódou
na generovanie relatívne dlhých koncovo spárovaných
sekvencií. Z dôvodu signi kantne vyššej ceny
a pracnosti v prepočte na sekvenovanie jedného
nukleotidu sa v súčasnosti začínajú preferovať prístupy
založené na NGS.

Sekvenovanie počas syntézy
Všetky technológie sekvenovania počas syntézy
využívajú výhody uorescencie pri detekcii
a monitorovaní inkorporácie individuálnych nukleotidov
pomocou DNA polymerázy do predlžujúceho sa vlákna
DNA. V súčasnosti sú na trhu dostupné systémy: 454/
Roche, Illumina a Helicos. Tieto systémy pracujú na
rozdielnych princípoch ampli kovania a imobilizovania
templátov DNA na matricu, ktorá následne vytvára
prostredie, kde prebieha sekvenačná reakcia. Illumina a
454 potrebujú pridanie tzv. adaptérov ku DNA
fragmentom, čím sa vytvorí tzv. knižnica. Táto knižnica
je následne ampli kovaná počas PCR reakcie buď
v suspenzii olej/voda (454, Obr. 1) alebo na matrici
imobilizovanými primermi (Illumina) (14). V oboch
prípadoch je cieľom zvýšenie intenzity signálu.
Významnou limitáciou 454 systému je, že
homopolymerické úseky skladajúce sa z viac ako
šiestich po sebe nasledujúcich nukleotidov rovnakého
typu je obtiažne rozlíšiť, čoho následkom je vysoký
počet chýb pri sekvenovaní. Helicos systém nevyžaduje
ampli káciu celej knižnice templátov DNA. Použitím
jednej imobilizovanej molekuly DNA ako templátu
a uorescenčne značených nukleotidov je schopný
detekovať priamo každý pár báz inkorporovaný do
fragmentu DNA, ktorý je syntetizovaný. Tento prístup
napomáha predchádzať vzniku odchýliek počas
ampli kácie (5) .
Každé sekvenovanie 454 systémom t.j.
pyrosekvenovanie generuje za každé 4 hodiny 800 000
až 1,2 milióna čítaní sekvencie (readings) o dĺžke asi 400
bp a úplný výstup sa pohybuje medzi 380 až 400 Mbp.
Sekvenovanie pomocou Illumina systému, ktoré trvá v
trvaní 8 až 11 dní má celkový výstup 20 až 150 Gbp pri
dľžke získaných sekvencií 50 až 100 bp, čo
zabezpečuje väčšiu presnosť a zároveň predstavuje
bioinformatickú výzvu pri de novo sekvenovaní
mikrobiálnych genómov. Z tohto dôvodu je táto nová

y	

 


fi

 


fi

fi

fl

fl

fl

fi

fl

fi

fi

fi

77

fl

fi

Sekvenovanie a sekvenátor

Obr. 1 Emulzná PCR

!
Princípom emulznej PCR je izolácia individuálnej molekuly DNA na primermi pokryté častice
(micély) formujúce vodné kvapôčky v olejovej fáze. Počas PCR reakcie je každá častica pokrytá
klonálnymi kópiami DNA. Tieto častice sú následne imobilizované na sklenenom povrchu.

• Roche GS/FLX Sekvenátor
Roche GS/FLX Sekvenátor bol od roku 2004 dostupný
na komerčnom trhu ako 454 Sekvenátor. Použitím
tohto prístroja bol osekvenovaný druhý ľudský genóm
(genóm Jamesa D. Watsona). Prístroj využíva

technológiu pyrosekvenovania, ktorej základom je
emulzná PCR. Častice, ktoré sú schopné viazať na svoj
povrch jednovláknovú DNA sú pokryté PCR reaktantami
a obalené olejovou fázou vo vodnom prostredí tzv.
micely. Počas pyrosekvenovania je pomocou
polymerázy syntetizované druhé vlákno DNA pričom sa
zaznamenáva signál emitovaný zo
značených nukleotidov, ktorý vzniká pri ich inkorporácii
do vlákna DNA. Tento sekvenátor produkuje sekvencie
s dĺžkou asi 100 bp, ale v súčasnosti dosahujú získané
sekvencie dĺžku priemerne až 400 bp, čo je najviac
spomedzi prístrojov NGS dostupných v súčasnosti.
Dostatočná dĺžka produkovaných sekvencií je kritickým
faktorom u niektorých aplikácií NGS ako napr.
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technológia v súčasnosti používaná najmä na resekvenovanie pri organizmoch, u ktorých je k dispozícii
referenčný genóm. Ďalšou aplikáciou NGS počas
syntézy je sekvenovanie RNA transkriptov pri štúdiu
expresie génov. Tieto nové technológie výrazne
zredukovali cenu sekvenovania mikrobiálneho genómu
oproti Sangerovej metóde.

. Illumina/Solexa Analyzér
Illumina/Solexa Analyzér je v poradí druhým NGS
sekvenátorom, ktorý sa dostal na komerčný trh a stal sa
doteraz najpoužívanejším systémom. Využíva metódu
sekvenovania počas syntézy, pri ktorej sú všetky štyri
nukleotidy pridané súčasne ku zmesi DNA fragmentov
a inkubované s DNA polymerázou. Počas premosťujúcej
ampli kácie fragmentov sú zabudovávané všetky štyri
uorescenčne značené nukleotidy. Tento analyzér je
všeobecne považovaný za najuniverzálnejší
a najjednoduchší sekvenátor z hľadiska praktického
použitia. Vysoká kvalita produkovaných dát, vhodná
dĺžka čítaní a aj ich presnosť (viac ako 99,5 %) sú
dôvodmi, prečo sa tento systém využíva v mnohých
projektoch zameraných na osekvenovanie celého
genómu.

Sekvenovanie počas ligáci
Zatiaľ čo všetky predchádzajúce technológie
sekvenovania závisia od špeci city nukleotidov
a presnosti DNA polymeráz, SOLiD systém (Applied
Biosystem, Sequencing by Oligonucleotide Ligation and
Detection) využíva DNA ligázy pri syntetizovaní
komplementárnej kópie imobilizovaného fragmentu
DNA (6, 7). Podobne ako u 454 technológie prebieha
sekvenovanie v emulzii, kde sú DNA fragmenty
imobilizované pomocou primerov naviazaných na
častice. Zmes štyroch uorescenčne značených
dibázických hexamérnych sond (AA, AT, AC, AG, TA, TT,

TC, TG, CA, CT, CC, CG, GA, GT, GC, GG) je
kompetitívne zapojená do procesu ligácie. Špeci ckosť
a presnosť sekvenovania je zabezpečená prekrytím
každej prvej a druhej bázy v každej ligačnej reakcii.
Viacnásobné opakovania ligácie, detekcie a odštiepenia
uorescenčnej značenej častice z novosyntetizovaného
vlákna DNA, určujú dĺžku čítania. V každom ďalšom
ligačnom cykle na templátovú DNA nasadá ďalší primer
komplementárny ku n-1 pozícii (tzv. reset primer). Pri
použití reset primeru je každá báza v čítaní sekvencie
overená v dvoch nezávislých ligáciach pri použití dvoch
rozdielnych primerov (prvý primer nasadá na vlákno
templátovej DNA v n pozícii a druhý n-1 pozícii), čo
zabezpečuje presnosť sekvenovania. Sekvenovanie
touto technológiou produkuje v jednom cykle asi
60–100 Gbp dát s presnosťou čítania sekvencie 99,4 %.
• ABI SOLiD systém
ABI SOLiD systém využíva univerzálny spôsob
sekvenovania počas ligácie, pri ktorom je emulzia
magnetických častíc pokrytá DNA fragmentmi. Počas
ligácie sa využíva oktamér oligonukleotidov a
dinukleotidové kódovanie (kombinácia dvoch báz).
Štvrtá a piata báza je značená uorescenčne.
Fluorescenčný marker je špeci cký len pre jednu
kombináciu dvoch báz. Určenie presného poradia báz je
zaručené použitím dvoch párov univerzálnych primerov,
kedy je druhý pár primerov posunutý o jednu bázu
v adaptérovom fragmente. Takto je zaručené
sekvenovanie každej pozície vo vlákne templátovej DNA
dvakrát počas každého cyklu. Každý ligačný krok je
nasledovaný detekciou uorescencie. SOLiD systém
produkuje čítania s dĺžkou do 50 bp s presnosťou
99,94 %, čo zaručuje v súčasnosti najvyššiu kvalitu dát.
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identi kácia RNA izoforiem a de novo skladanie
genómov u mikroorganizmov v metagenomike. Táto
metóda sekvenovania dosahuje veľmi vysokú presnosť
až 99 % avšak nízky počet čítaní a nančná náročnosť
znevýhodňuje túto metódu v porovnaní s ostatnými
a limituje jej využitie pri odhaľovaní genetických
modi kácií (inzercie/delécie).

Sekvenovanie ďalšej generácie (Next Generation Sequencing,
NGS
S príchodom NGS technológií sa pohľad na genomiku
a jej prínos pre vedu a prax rapídne zmenil. Moderné
NGS sekvenátory sú schopné produkovať veľké
množstvo dát, avšak majú stále dosť závažné nevýhody
v porovnaní s tradičnými prístrojmi a prístupmi (najmä
krátka dĺžka produkovaných sekvencií). Napriek tomu si
NGS dokázalo nájsť svoje uplatnenie v mnohých
o b l a s t i a c h , a k o n a p r. m i k r o b i á l n a e k o l ó g i a
(metagenomika) a biológia jednej bunky (single-cell
biology). Veľkou výhodou NGS je neustále klesajúca
cena spojená s osekvenovaním vzoriek. Avšak nančné
náklady spojené s uskladnením, spracovaním
a analyzovaním dát sú mnohokrát vyššie, ako náklady
spojené s ich generovaním. NGS technológie
v kombinácii s vhodným bioinformatickým zázemím
umožňujú osekvenovanie celého genómu naraz bez
ohľadu na jeho dĺžku. Pri tomto prístupe je genóm
rozstrihaný náhodne na krátke fragmenty, ktoré sú
následne osekvenované v paralelných sekvenačných
reakciách. Výsledkom je veľké množstvo
vyprodukovaných sekvencií, ktoré sa vzájomne
prekrývajú. Po získaní dát je bioinformatický softvér
schopný poskladať (assembly) tieto náhodné krátke
fragmenty do väčších fragmentov nazývaných aj kontigy
a tak skompletizovať celý genóm in silico.

metódou 454 pyrosekvenovania. Tento prístup
umožňuje simultánnu detekciu miliónov sekvenačných
reakcií a tak zvyšuje počet čítaní na sekvenačnú reakciu
(viac ako 100 000 čítaní na jeden cyklus).
Napriek nepochybným výhodám, ktoré NGS poskytuje,
sa pri ďalšom spracovaní získaných dát môžu vyskytnúť
nasledujúce problémy:
1) neznáme umiestnenie sekvencií získaných pomocou
NGS v genóme,
2) neznáma orientácia sekvencií v genóme,
3) NGS sekvencie môžu obsahovať chyby (nesprávne
bázy, extra bázy),
4) niektoré genómy obsahujú repetície, ktoré sú pri NGS
ťažko rozoznateľné.
Väčšinu týchto problémov však dokáže vyriešiť
skutočnosť, že pri NGS sa získané sekvencie prekrývajú
a preto možno určiť presné poradie s vysokou
presnosťou iba za pomoci jednoduchej dedukcie.

V roku 2003 bol osekvenovaný adenovírusový genóm
použitím novej technológie, t.j. NGS a to konkrétne
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Bioinformatika pri spracovaní dát získaných pomocou NG
Samotnej analýze získaných sekvencií predchádza
odstraňovanie tzv. šumu a posudzovanie kvality čítaní.
Pre tento účel sa využíva FastQC program, ktorý je
dostupný online (http://www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/
projects/fastqc/). Program FastQC napomáha vylúčiť
z analýzy sekvencie získané pomocou NGS s nízkou
kvalitou a odstrániť kontaminanty, ktoré sú produkované
pri sekvenovaní. Pre zvýšenie kvality dát produkovaných
NGS sa využívajú rôzne typy čítaní sekvencie DNA, a to
single end (od jedného konca sekvencie), paired end (z
oboch koncov sekvencie) a mate-paired čítanie (od
stredu ku koncom sekvencie) (Obr. 2). Sekvenovanie
založené na mate-paired čítaní umožňuje osekvenovanie
dlhších fragmentov DNA sekvencie vo vzorke ako
ostatné dve spomenuté spôsoby.

sekvenciami a umožnili ich podrobnejšiu analýzu.
Bioinformatická analýza sekvencií a identi kácia
ortológnych génov v rozličných genómoch taktiež
umožní skonštruovať aj tzv. evolučný strom, ktorý
charakterizuje vzťah medzi génmi kódujúcimi rovnaký
proteín u rozličných organizmov. Táto analýza je
založená najmä na porovnaní sekvencií s referenčnými
sekvenciami, ktoré sú voľne dostupné v génových
databázach (napr. GenBank). Zvyčajne sú projekty
sekvenovania genómov z hľadiska analýzy získaných
dát rozdelené do troch krokov:
1) Skladanie individuálnych sekvencií do väčších častí
tzv. kontigov a následné skompletizovanie genómu.
2) Predikcia sekvencií génov (gény kódujúce konkrétne
proteíny) a funkčná anotácia jednotlivých úsekov génu
(založená na porovnaní proteínov a proteínových domén
s dostupnými databázami sekvencií).

Surové dáta, ktoré sú produkované počas
sekvenovania, sú častokrát nezrozumiteľné
a nepoužiteľné bez predchádzajúcej post-sekvenačnej
bioinformatickej analýzy. Avšak doteraz zaužívané
analytické metódy (použité pri sekvenovaní
mikrobiálnych genómov Sangerovou metódou) sú
v súčasnosti nepostačujúce.

3) Porovnávacia analýza sekvencií jednotlivých génov,
DNA fragmentov alebo celých genómov za účelom
odhalenia funkcie génov a genómovej architektúry.
Stratégia paralelného sekvenovania krátkych
fragmentov využívaná NGS kladie veľké nároky na vývoj
bioinformatických nástrojov, ktoré by dokázali

Tak ako sa neustále zvyšuje využívanie NGS, vzrastá aj
potreba vývoja stále výkonnejších bioinformatických
prístupov, ktoré by uľahčili a optimalizovali prácu so

Obr. 2 Typy čítania sekvencie počas sekvenovania

!
Single end - od jedného konca sekvencie, paired end - z oboch koncov sekvencie
a mate-paired čítanie - od stredu ku koncom sekvencie.
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interpretovať získané dáta z pohľadu celého genómu.
Celkový prínos NGS nemôže byť využitý, pokiaľ
nebudeme schopní maximálne interpretovať a používať
získané dáta. Priemerný NGS experiment vyprodukuje
terabyty surových dát, čo je významným problémom
z hľadiska ich ďalšieho uchovávania, spracovania,
analýzy a manažmentu genomických štúdií. Z tohto
dôvodu je nevyhnutné neustále zdokonaľovanie
bioinformatických nástrojov pre maximálne využitie
všetkých výhod, ktoré poskytuje NGS sekvenovanie.
Ďalší závažný bioinformatický problém z pohľadu
spracovania a porovnania NGS dát predstavuje ich
rozdielny formát a rozličná dĺžka získaných fragmentov,
ktoré sú produkované rôznymi komerčne dostupnými
sekvenátormi.
Napriek nesporne veľkým výhodám NGS (časová
a nančná nenáročnosť), predstavuje prístup na základe
sekvenovania krátkych fragmentov významné
obmedzenie využitia NGS v mnohých biologických
štúdiách. Jedným z takýchto obmedzení je veľké
množstvo repetícií a ich problematické správne
usporiadanie vo výslednej sekvencii génu, ktoré sú
časté pri sekvenovaní ľudského genómu. Z tohto
dôvodu je na potvrdenie genetických variácií

detegovaných NGS a odhalenie repetícií potrebné aj
sekvenovanie Sangerovou metódou.

Zoradenie krátkych sekvencií a ich
porovnanie s referenčným génom
(gene assembly and alignment
Najdôležitejším krokom pri vyhodnocovaní NGS dát je
správne zoradenie a skompletizovanie (assembly and
alignment) krátkych fragmentov podľa referenčného
génu. Všetky v súčasnosti používané metódy patria do
jednej z dvoch skupín:
1) prekrytie/rozmiestenenie/konsenzus (Overlap/Layout/
Consensus OLC metóda)
2) de Bruijnov graf (DBG metóda)
Výhody a nevýhody oboch spomínaných metód sú
zhrnuté v tabuľke 1.
Na základe konceptu mapovania kvality Mapping and
Assembly with Quality bol vyvinutý MAQ softvér (http://

Tab. 1 Porovnanie metód používaných na zoradenie fragmentov (častí sekvencií)
Metóda
OLC metóda

Vlastnosti
- menej citlivá ku chybám sekvenovania
a opakovaniam
- náročnejšia konštrukcia grafov
- neberie do úvahy počet krátkych fragmentov
(sekvencií)

DBG metóda

- citlivejšia ako OLC metóda
- jedna chyba pri sekvenovaní (chybný nukleotid)
vedie ku chybe v jednom uzle grafu (trojica
nukleotidov)

Softvéry
Phrap
PCAP
Celera
Arachne
Edena
CABOG
Mira
Newbler
Velvet
Ray
AbySS
SOAPdenovo
AllPaths-LG

)


fi

 


82

www.maqsourceforge.net/index.shtml), ktorý je dodnes

Box 1 Príklad použitia metód
OVERLAP
Prekrytie:

AGTC-

1 GTCT
Zhoda prekrytých báz:

3
Skóre 3

LAYOUT

V porovnaní s ostatnými voľne dostupnými programami,
ako napr. MAQ, BLAST (Basic Local
Alignment Search Tool), SOAP
(Short Oligonucleotide Alignment
Program) a SeqMap je ELAND
najrýchlejším dostupným
A G T C - - -ccccccG T C T programom.
- - - CTAT

- - CTAT

1

2

Skóre 1

Skóre 2

CONSENSUS

DE BRUIJNOV GRAF (DBG METÓDA)

veľmi populárny.
Je schopný usporiadať fragmenty
sekvencií zo NGS podľa referenčného génu a určiť
konsenzus sekvencií. Tento konsenzus je vyjadrený
v skóre kvality. MAQ je veľmi presný, všestranný
a zrozumiteľný program, ktorý bol použitý v rôznych
genetických štúdiách a projektoch.
Ďalším programom úspešne použitým v NGS
projektoch je E cient Large-Scale Alignment of
Nucleotide Databases (http://www.illumina.com/).

Z pohľadu bioinformatiky je
sekvenovanie de novo oveľa
náročnejšie oproti sekvenovaniu
a p o ro v n á v a n i u
získaných
sekvencií s referenčným génom.
V súčasnosti je de novo
sekvenovanie limitované len na
projekty týkajúce sa mikrobiálneho
genómu z dôvodu jeho malej
veľkosti tzv. metagenomika.
Prvoradým cieľom pri vývoji
algoritmov a bioinformatiky je
predĺženie fragmentov DNA, ktoré
môžu byť osekvenované pomocou
NGS. V súčasnosti sa ku tomuto
cieľu najviac z NGS metód
približuje metóda založená na
mate-paired čítaní sekvencií.

Online dostupné bioinformatické
nástroje, ktorých funkciou je
zoradenie fragmentov podľa
referenčnej sekvencie, de novo sekvenovanie, detekcia
variácií, anotácia kódujúcich úsekov a veľa iných funkcií
sú aj so zdrojmi uvedené v tabuľke 2.

Predikcia štruktúry gén
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Tab. 2 Bioinformatické nástroje určené na kompletizáciu a porovnávanie
sekvencií (assembly and alignment)
De novo kompletizácia sekvenci
Abyss

Alignment/assembly

Illumina

http://www.bcgsc.ca/platform/bioinfo/software/abyss

ALLPATHS

Alignment/assembly

Illumina

http://www.broadinstitute.org/science/programs

AMOScmp

Alignment/assembly

Roche

http://sourceforge.net/projects/amos/ les/

ARACHNE

Alignment/assembly

Roche

http://www.broadinstitute.org/science/programs/

CAP3

Alignment/assembly

Roche

http://pbil.univ-lyon1.fr/cap3.php

Seq-Cons

Alignment/assembly

Roche

http://www.seqan.de/downloads/projects.html

Curtain

Alignment/assembly

Illumina/Roche/ABI

http://code.google.com/p/curtain/

Edena

Alignment/assembly

Illumina

http://www.genomic.ch/edena

Euler-SR

Alignment/assembly

Illumina/Roche

http://euler-assembler.ucsd.edu/portal/?q=team

IDBA

Alignment/assembly

Illumina

http://www.cs.hku.hk/~alse/idba

MIRA/MIRA3

Alignment/assembly

Illumina/Roche

http://chevreux.org/projects_mira.html

Newbler

Alignment/assembly

Roche

http://roche-applied-science.com

Phrap

Alignment/assembly

Illumina/Roche

http://www.phrap.org/consed/consed.html#howToGet

RGA

Alignment/assembly

Illumina

http://rga.cgrb.oregonstate.edu/

QSRA

Alignment/assembly

Illumina

http://qsra.cgrb.oregonstate.edu/

SHARCGS

Alignment/assembly

Illumina

http://sharcgs.molgen.mpg.de/

SHORTY

Alignment/assembly

ABI

http://www.cs.sunysb.edu/~skiena/shorty/

SHRAP

Alignment/assembly

Roche

By request

SOAPdenovo

Alignment/assembly

Illumina

http://soap.genomics.org.cn

SOPRA

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://www.physics.rutgers.edu/%7Eanirvans/SOPRA/

SSAKE

Alignment/assembly

Illumina/Roche

http://www.bcgsc.ca/platform/bioinfo/software/ssake

Taipan

Alignment/assembly

Illumina

http://sourceforge.net/projects/taipan/ les/

VCAKE

Alignment/assembly

Illumina/Roche

http://sourceforge.net/projects/vcake

Velvet

Alignment/assembly

Illumina/Roche/ABI

http://www.ebi.ac.uk/%7Ezerbino/velvet

Kompletizácia založená na referenčnej vzorke
BFAST

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/bfast/index.php

Bowtie

Alignment/assembly

Illumina/Roche/ABI

http://bowtie-bio.sourceforge.net

BWA

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://bio-bwa.sourceforge.net/bwa.shtml

CoronaLite

Alignment/assembly

ABI

http://solidsoftwaretools.com/gf/project/corona/

CABOG

Alignment/assembly

Roche/ABI

http://wgs-assembler.sf.net

ELAND/ELAND2 Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://www.illumina.com/

EULER

Alignment/assembly

Illumina

http://euler-assembler.ucsd.edu/portal/

Exonerate

Alignment/assembly

Roche

http://www.ebi.ac.uk/~guy/exonerate

EMBF

Alignment/assembly

Illumina

http://www.biomedcentral.com/1471-2105/10?issue=S1

GMAP

Alignment/assembly

Illumina

http://www.gene.com/share/gmap

Gnumap

Alignment/assembly

Illumina

http://dna.cs.byu.edu/gnumap/

ICON

Alignment/assembly

Illumina

http://icorn.sourceforge.net/

Karma

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://www.sph.umich.edu/csg/pha/karma/

LAST

Alignment/assembly

Illumina

http://last.cbrc.jp/

Mapreads

Alignment/assembly

ABI

http://solidsoftwaretools.com/gf/project/mapreads/

fi

fi

í	

84

Pokračovanie tabuľky 2
MAQ

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://maq.sourceforge.net

MOM

Alignment/assembly

Illumina

http://mom.csbc.vcu.edu/

Mosaik

Alignment/assembly

Illumina/Roche/ABI

http://bioinformatics.bc.edu/marthlab/Mosaik

mrFAST/mrsFAST

Alignment/assembly

Illumina

http://mrfast.sourceforge.net/

MUMer

Alignment/assembly

ABI

http://mummer.sourceforge.net/

nexalign

Alignment/assembly

Illumina

http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/

Novocraft

Alignment/assembly

Illumina

http://www.novocraft.com/

PerM

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://code.google.com/p/perm/

RazerS

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://www.seqan.de/projects/razers.html

RMAP

Alignment/assembly

Illumina

http://rulai.cshl.edu/rmap

segemehl

Alignment/assembly

Illumina/Roche

http://www.bioinf.uni-leipzig.de/Software/segemehl/

SeqCons

Alignment/assembly

Roche

http://www.seqan.de/projects/seqcons.html

SHRiMP

Alignment/assembly

Illumina/Roche/ABI

http://compbio.cs.toronto.edu/shrimp

Slider/SliderII

Alignment/assembly

Illumina

http://www.bcgsc.ca/platform/bioinfo/software/slider

SOCS

Alignment/assembly

ABI

http://solidsoftwaretools.com/gf/project/socs/

SOAP/SOAP2

Alignment/assembly

Illumina/ABI

http://soap.genomics.org.cn

SSAHA/SSAHA2

Alignment/assembly

Illumina/Roche

http://www.sanger.ac.uk/Software/analysis/SSAHA2

Stampy

Alignment/assembly

Illumina

http://www.well.ox.ac.uk/~marting/

SHORE

Alignment/assembly

Illumina

http://1001genomes.org/downloads/shore.html

Vmatch

Alignment/assembly

Illumina

Artemis/ACT

Vizualizácia

Illumina/Roche

http://www.sanger.ac.uk/resources/software/artemis/

CASHX

Spracovanie

Illumina

http://seqanswers.com/wiki/CASHX

EagleView

Vizualizácia

Illumina/Roche

http://bioinformatics.bc.edu/marthlab/EagleView

FastQC

Hodnotenie kvality

Illumina/ABI

http://www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/projects/fastqc/

Gambit

Vizualizácia

Illumina/Roche

http://bioinformatics.bc.edu/marthlab/Gambit

Goby

Manežment dát

Illumina/Roche/ABI

http://campagnelab.org/software/goby/

G-SQZ

Manežment dát

Illumina/ABI

http://public.tgen.org/sqz

Hawkeye

Vizualizácia

Illumina/Roche

http://amos.sourceforge.net/hawkeye

Hybrid-SHREC

Oprava chýb

Illumina/Roche/ABI

http://www.cs.helsinki. /u/lmsalmel/hybrid-shrec/

IGV

Vizualizácia

Illumina

http://www.broadinstitute.org/igv/?q=home

LookSeq

Vizualizácia

Illumina/Roche

http://lookseq.sourceforge.net

MagicViewer

Vizualizácia

Illumina

http://bioinformatics.zj.cn/magicviewer/

http://www.vmatch.de/

Diagnostika/utility
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Ďalším krokom nasledujúcim po skompletizovaní DNA
sekvencie je predikcia štruktúry génu, ktorej úlohou je
určiť regióny kódujúce proteíny. Veľmi podstatné v tejto
fáze je uvedomiť si rozdiely medzi génom u prokaryotov
a eukaryotov (Obr. 3 a 4), u ktorých sa rozlišujú
kódujúce a nekódujúce úseky génu.
Najčastejšími problémami predikcie sú:

1) chyby sekvenovania a kompletizácie sekvencií,
2) pseudogény,
3) alternatívny splicing a alternatívne miesta iniciácie.
V súčasnosti sa na predikciu využívajú dve metódy a to
ab initio metóda a metóda založená na homológii génov
alebo kombinácia oboch metód.

Obr. 3 Štruktúra génu u prokaryotov

!
Prom – promotór, ORF – otvorený čítací rámec, Start – štart kodón označuje miesto začiatku
translácie, Stop – stop kodón označuje miesto konca translácie

Obr. 4 Štruktúra génu u eukaryotov

Gén u eukaryotov sa skladá z promotóra (miesto začiatku transkripcie), štart kodónu
(miesto začiatku translácie), intrónov (nekódujúce úseky), exónov (kódujúce úseky), stop
kodónu (miesto konca translácie) a terminátora (miesto konca translácie). Do sekvencie
mRNA sú počas translácie preložené len štart a stop kodóny a exóny.

!
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A. Ab initio predikcia štruktúry génu
Ab initio predikcia štruktúry génu je veľmi rýchla
a nenáročná metóda predikcie, ktorej základom je
štatistika kódovania a rozlišovanie krátkych DNA úsekov
(promotóry, štart a stop kodóny, miesta splicingu) (Obr.
5). Medzigénové úseky, intróny a exóny majú rozdielny
nukleotidový obsah (obsah GC nukleotidov), čo pomáha
o d l í š i ť o d s e b a j e d n o t l i v é ú s e k y. N a p r í k l a d
pravdepodobnosť výskytu stop kodónu v celej sekvencii
sa líši od pravdepodobnosti výskytu stop kodónu v časti
sekvencie kódujúcej proteín.

Táto metóda sa používa na predikciu štruktúry u nových
génov bez zjavnej podobnosti s už známymi
sekvenciami alebo doménami. Jej veľkou nevýhodou sú
nepresnosti pri predikcii génovej štruktúry.
Softvér Geneid (http://genome.imim.es/geneid.html) je
jedným z prvých programov, ktorý dokáže predikovať
exónovú štruktúru v neznámej sekvencii DNA. Bol
navrhnutý s hierarchickou štruktúrou kde prvým krokom
je de novanie špeci ckých krátkych signálov (miesta
splicingu, štart/stop kodón) v priebehu sekvencie, za
ktorým nasleduje konštrukcia potencionálnych exónov
a priradenie skóre jednotlivým exónom s pomocou

Obr. 5 Ab initio predikcia štruktúry génu u eukaryotov

!
Na základe umiestnenia signálov pre promotór, štart/stop kodón a terminátor a detekcii
otvorených čítacích rámcov sú predikované intróny a exóny v sekvencii génu. Prom –
promotór, Term – terminátor, Start – štart kodón, Stop – stop kodón

.
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Frequency Matrices (PFM, zaznamenáva frekvenciu
každého nukleotidu na základe ich pozície).
• Ab initio predikcia štruktúry génu u prokaryotov
Predikcia štruktúry génu je menej náročná a presnejšia
u prokaryotov (pomerne malý genóm, vysoká hustota
génov s jednoduchšou štruktúrou bez intrónov a
exónov) ako u eukaryotov. Ab initio metóda sa
zameriava na detekciu otvorených čítacích rámcov
(ORF), kodónov, signálov pre väzbu na ribozóm
a terminátorov. Umiestnenie ORF v rámci sekvencie je
oveľa jednoduchšie u prokaryotov a ohraničuje proteín
kódujúcu časť génu. DNA sekvencia kódujúca proteín je
transkribovaná do mRNA a následne preložená do
sekvencie aminokyselín v proteíne s minimálnymi
modi káciami.
Pri predikcii štruktúry môžeme stretnúť s nasledovnými
ťažkosťami: detekcia iniciačného miesta (AUG),
alter natívne štart kodóny, prekrývanie génov
a nedetekovateľné malé proteíny. Napriek tomu ab initio
predikcia dosahuje presnosť až 99 % u prokaryotov.
• Ab initio predikcia štruktúry génu u eukaryotov
Identi kácia génov u eukaryotov je komplikovanejšia
a menej presná ako u prokaryotov. Ab initio predikcia
sa opiera o identi káciu promotórových sekvencií,
Kozak sekvencií (sekvencie rozoznávané ribozómom
gccRccAUGG) a
exón-intrón rozhrania. Tieto
informácie pomáhajú predikovať Poly-A a štart/stop
signál, ktorý však nie je tak jasne de novaný ako u
prokaryotov. Presnosť predikcie štruktúry u eukaryotov
dosahuje maximálne 50 %.
Zisťovanie umiestnenia ORF v rámci sekvencie je menej
efektívne ako u prokaryotov. V DNA sekvencii sa
nachádzajú rozsiahle nekódujúce časti medzi dvoma

génmi a taktiež intróny v rámci jedného génu. Exóny
v primárnom RNA transkripte sú pred samotnou
transláciou pospájané (splicing a alternatívny splicing),
čo robí predikciu štruktúry ešte zložitejšou. Predikciu
môžu tiež sťažovať post-translačné modi kácie
a prítomnosť stop kodónov v intrónových sekvenciách.
V súčasnosti sa na určenie umiestnenia ORF používajú
programy ako napr. SpliceView, ORF nder, a na
ab initio predikciu štruktúry moderné techniky ako napr.
Hidden Markov Model (HMM).
B. Metóda predikcie štruktúry génu založená na
homológii génov
Táto metóda je založená na porovnaní osekvenovaného
génu s homológnou sekvenciou (napr. mRNA, sekvencia
proteínu) (Obr. 6), ktorá je dostupná v databázach
s cieľom odhaliť kódujúce časti (exóny) a nekódujúce
časti génu (intróny). Poskytuje veľmi hodnoverné
a presné výsledky pri použití vysoko homológnej
s e k v e n c i e . N e v ý h o d o u j e č a s o v á n á ro č n o s ť
a požiadavka homológnych sekvencií.
V súčasnosti sa na predikciu štruktúry génu využíva
kombinácia oboch metód tzv. de novo metóda. Táto
metóda je založená na fakte, že funkčné oblasti
presnejšie proteín kódujúce oblasti DNA sekvencie sú
konzervatívnejšie počas evolúcie ako oblasti bez
funkcie.
De novo metódu predikcie využívajú viaceré programy
ako napr. Augustus (kombinácia HMM a GENSCAN)
a MAKER (kombinácia BLAST a SNAP).

Anotácia a predikcia funkcie gén
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Obr. 6 Metóda predikcie založená na homológii génov

!
Na základe porovnania umiestnenia signálov pre promotór, start/stop kodón a terminátor a detekcii
otvorených čítacích rámcov s homológnou sekvenciou DNA sú predikované intróny a exóny
v sekvencii génu. Prom – promotór, Term – terminátor, Start – štart kodón, Stop – stop kodón

.
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Častým problémom najmä pri sekvenovaní ľudského
genómu je odlíšenie bežného variantu od mutácie.
V súčasnosti je značné úsilie venované vývoju takého
softvéru, ktorý bude schopný odlíšiť alely s nízkou
f re k v e n c i o u v ý s k y t u v o v ý s l e d k o c h d e n o v o
sekvenovania od extrémne zriedkavých mutácií
vyskytujúcich sa v populácii. Dostupné softvéry pre
anotáciu a predikciu funkcie génu sú v tabuľke 2.
SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) je softvér
používaný na predikciu vplyvu aminokyselinových
substitúcií na funkciu kódovaného proteínu. Homológia
sekvencií a fyzikálne vlastnosti samotných aminokyselín
môžu napomôcť pri detekcii nesynonymných
polymor zmov medzi NGS dátami. Na základe týchto
skutočností bol vyvinutý softvér MAPP (Multivariate
Analysis of Protein Polymorphism), ktorý je schopný
predpovedať vplyv všetkých možných
aminokyselinových substitúcií na funkciu kódovaného
proteínu (8). Program PhD-SNP (Predictor of human
Deleterious Single Nucleotide Polymorphisms) je
schopný predpovedať, či daná jednobodová mutácia
môže byť asociovaná s ochorením alebo je to len
neutrálny polymor zmus v proteínovej sekvencii (9).
PolyPhen (Polymorphism Phenotyping) a jeho novšia
verzia PolyPhen-2 umožňujú určiť pravdepodobný vplyv
aminokyselinovej substitúcie na štruktúru a funkciu
špeci ckého proteínu pomocou porovnávacích
fyzikálnych metód (10, 11).
Programy slúžiace na predikciu vplyvu
aminokyselinových variácií na vlastnosti kódovaného
proteínu sú uvedené spolu s internetovým zdrojmi
v tabuľke 3.

Komerčne dostupné softvérové
balík
Komerčne dostupné softvéry pre konečných užívateľov
sú prehľadné, s jednoduchým spôsobom zadávania
vstupných dát a vhodným formátom výsledných dát.
Združujú viac programov v jednom balení, a preto sú
najvhodnejším riešením pre viaceré vedecké kolektívy.
Na základe schopnosti zozbierať informácie a poznatky
z voľne prístupných databáz je najčastejšie používaným
softvérový balík Genomic Workbench od CLC Bio.
Ďalším softvérom je NextGENe od SoftGenetics, ktorý
je najvhodnejší pre re-sekvenovanie kandidátskych
génov. Jeho nevýhodou je však neschopnosť pracovať
s veľkým objemom dát, a preto nie je vhodným
softvérom v projektoch zaoberajúcich sa štúdiom
veľkých genómov. Softvér SeqMan Ngen od DNASTAR
sa vyvíja a je momentálne nedostupný.
Niektoré
softvérové balíky sú dostupné online (Tab. 4). Ako už
bolo spomenuté, výkonná informatická podpora
a vhodné bioinformatické riešenia na vysokej úrovni sú
nevyhnutné pre maximálne využitie NGS, čo významne
sťažuje využitie tohto sekvenovania pre mnohé
výskumné laboratóriá, ktoré nemajú dostatočné
zázemie. Možným riešením je tzv. cloud computing,
kedy môže používateľ využiť virtuálny operačný systém
(cloud) na spracovanie dát v sieti počítačov. CrossBow
je prvým cloud computing softvérom, ktorý umožňuje
usporiadať sekvenciu a analyzovať polymor zmy
jednotlivých nukleotidov (12). CloudBurst je ďalším
novým
paralelným algoritmom navrhnutým na
mapovanie NGS dát, ktorý má za cieľ odhaliť SNP, na
základe porovnania sekvencie s referenčným ľudského
genómom. Slúži taktiež na genotypizáciu a individuálnu
genomiku (13).
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Tab. 3 Softvéry na anotáciu a predikciu funkcie kódovaných proteínov
Predikcia variantov /detekci

Zdroj

Predikcia funkčných variantov
B-SIFT

http://research-pub.gene.com/bsift/

MAPP

http://mendel.stanford.edu/supplementarydata/stone_MAPP_2005

PhD-SNP

http://gpcr.biocomp.unibo.it/~emidio/PhD-SNP/PhD-SNP

PolyPhen-2/PolyPhen

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/

SIFT

http://blocks.fhcrc.org/sift/SIFT.html

SNAP

http://www.rostlab.org/services/SNAP

SNAPper/Pedant

http://pedant.gsf.de/snapper

Predikcia variantov
Štruktúrne varianty
BreakDancer

http://genome.wustl.edu/tools/cancer-genomics/

BreakDancer/BD- Mini

http://seqanswers.com/wiki/BreakDancer

Breakway

http://sourceforge.net/projects/breakway/ les/

CNVSeq

http://tiger.dbs.nus.edu.sg/CNV-seq/

cnvHMM

http://genome.wustl.edu/pub/software/cancer-genomics/cnvHMM/

cnD

http://www.sanger.ac.uk/resources/software/cnd.html

GASV/GSV

http://cs.brown.edu/people/braphael/software.html

Hydra

http://code.google.com/p/hydra-sv/

MoDIL

http://compbio.cs.toronto.edu/modil/

mrFAST

http://mrfast.sourceforge.net/

NovelSeq

http://compbio.cs.sfu.ca/strvar.htm

PEMer

http://sv.gersteinlab.org/pemer/

Pindel

http://www.ebi.ac.uk/~kye/pindel/

SegSeq

http://www.broadinstitute.org/

SOAPsv

http://soap.genomics.org.cn

Solid large Indel tool

http://solidsoftwaretools.com/gf/project/large_indel/

Solid CNV tool

http://solidsoftwaretools.com/gf/project/cnv/

SWT

http://genome.wustl.edu/pub/software/cancer-genomics/GSTAT/

VariationHunter/VH-CR

http://compbio.cs.sfu.ca/strvar.html

VARiD

http://compbio.cs.utoronto.ca/varid

Variant jedného nukleotidu
BOAT

http://boat.cbi.pku.edu.cn/

DNA Baser

http://www.dnabaser.com/help/manual.html

DNAA

http://sourceforge.net/projects/dnaa/

Galign

http://shahamlab.rockefeller.edu/galign/galign.htm

GigaBayes/PbShort

http://bioinformatics.bc.edu/marthlab/GigaBayes

GSNAP

http://share.gene.com/gmap.

inGAP

http://sites.google.com/site/nextgengenomics/ingap

fi

http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/cascade-tech-software-ti.hgsc

a			

Atlas-SNP2

Pokračovanie tabuľky 3.
Predikcia variantov/detekcia
ngs_backbone

http://bioinf.comav.upv.es/ngs_backbone/index.html

Omixon Variant

http://www.omixon.com/omixon/index.html

PyroBayes

http://bioinformatics.bc.edu/marthlab/PyroBayes

ssahaSNP

http://www.sanger.ac.uk/Software/analysis/ssahaSNP

Slider

http://www.bcgsc.ca/platform/bioinfo/software/slider

SNP-o-matic

http://snpomatic.sourceforge.net

SNPSeeker

http://www.genetics.wustl.edu/rmlab/

SNVMix

http://compbio.bccrc.ca

SOAPsnp

http://soap.genomics.org.cn

SWA454

http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/crd

SVA

http://www.svaproject.org/

VAAL

http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/crd

VarScan

http://genome.wustl.edu/tools/cancer-genomics

VARiD

http://compbio.cs.utoronto.ca/varid

Rozdiely medzi genómami
DIAL

http://www.bx.psu.edu/miller_lab/

SomaticCall

http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/crd

SWAP454

http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/crd

VAAL

http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/crd
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Dáta získané zo sekvenátora ABI SoLiD sú však
nevhodné pre ďalšie spracovanie mnohými voľne
dostupnými softvérmi. Z tohto dôvodu bol vyvinutý
špeciálny softvér Bioscope, ktorý je určený pre tento
prístroj. Rovnako je tomu aj v prípade softvéru CASAVA,

ktorý bol vyvinutý pre prístroj Illumina. Ďalšou
možnosťou spracovania a analyzovania NGS dát je
online zákaznícky orientovaný servis, ako napr.
GenomeQuest, Complete Genomics a Geospiza/
GeneSifter.

Tab. 4 Softvérové balíky a programy pre konečných používateľov
Softvé

Funkci

Zdroj

Používateľský balí
Genomic workbench/CLCbio Multifunkčný

http://www.clcbio.com/index.php?id=1331

NextGENe/SoftGenetics

http://softgenetics.com/NextGENe.html

Multifunkčný

Genomatix Genome Analyzer Multifunkčný

http://www.genomatix.de/genome_analyzer.html

Zoom

Multifunkčný

http://www.bioinformaticssolutions.com/products/zoom/index.php

SeqMan Ngen/DNASTAR

Multifunkčný

http://www.dnastar.com/t-products-seqman-ngen.aspx

JMP Genomics

Multifunkčný

http://www.jmp.com/software/genomics/index.shtml

RTG/Real Time Genomics

Multifunkčný

http://www.realtimegenomics.com/RTG-Software

PASS

Multifunkčný

http://pass.cribi.unipd.it/cgi-bin/pass.pl?action=Download

CASAVA

Multifunkčný

http://www.illumina.com/software/

Geneus/GenoLogics

Multifunkčný

http://www.genologics.com/solutions/research-informatics/

Roche Analysis tools

Multifunkčný

http://454.com/products-solutions/analysis-tools/index.asp

VSRAP

Multifunkčný

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/vancouvershortr/

BING

Multifunkčný

http://www.dinulab.org/bing

PaCGeE/PGI

Multifunkčný

http://personalgenomicsinstitute.org/index.php/

GATK

Multifunkčný

http://www.broadinstitute.org/gsa/wiki/index.php/

Geneious Pro

Multifunkčný

http://www.geneious.com/default,1246,NGS%20Assembly.sm

Partek GS/Partek

Multifunkčný

http://www.partek.com/partekgs

Bioscope

Multifunkčný

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/

Crossbow

Mapovanie, SNP

http://bowtie-bio.sf.net

CloudBurst

Mapovanie

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/cloudburst-bio/

Contrail

De novo

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/contrail-bio/

Cloud-MAQ

Modi kovaný –Maq

http://geschickten.com/download.html

Bioscope

Referenčné mapovanie

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/

Cycle Computing

Cloud computing

http://www.cyclecomputing.com/

GenomeQuest

Customer service

http://www.genomequest.com/

Geospiza/GeneSifter

Customer service

http://www.geospiza.com/Contact/genesiftertrial_ng.shtml
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Používateľské programy

Využitie NGS v prax
Porovnávacia genomik
V súčasnosti je osekvenovaných viac ako 1000
mikrobiálnych genómov a viac ako tisíc je momentálne
dostupných len v nekompletnom stave. Predpokladá sa,
že tieto čísla porastú exponenciálne s používaním
technológií NGS pri de novo sekvenovaní a resekvenovaní genómov ďalších bakteriálnych izolátov.
Dostupnosť údajov o bakteriálnych genómoch a ich
presných sekvenciách prinieslo so sebou myšlienku
porovnávať ich medzi sebou s cieľom analyzovať
funkčnosť genómu, čo napomôže pochopeniu jeho
evolúcie.
Najčastejšie sú genómy porovnávané v týchto
prípadoch:
1) porovnávanie genómov vzdialene príbuzných druhov,
ktoré zdieľajú rovnaký fenotypový znak,
2) porovnávanie genómov vysoko príbuzných druhov
s rozdielnymi fenotypmi.

Skríning veľkého množstva vzorie
Porovnávaciu genomiku a NGS (spomenutá
v predchádzajúcej kapitole) možno taktiež využiť na
identi káciu markerových sekvencií špeci ckých pre
jednotlivé skupiny baktérií alebo serotypy patogénov.
Pomocou PCR primerových párov, ktoré špeci cky
viažu tieto markerové sekvencie, môže byť realizovaný
skríning pre detekciu, ampli káciu a charakterizáciu
genotypov z rôznych vzoriek. Takýto skríning
neposkytuje len údaje o prítomnosti alebo absencii
genetického znaku vrámci vzorky s neznámym
mikrobiálnym zložením, ale taktiež aj informácie, ktoré
môžu byť použité vo fylogenetických analýzach (ak je
získaný PCR produkt osekvenovaný). Klasickým
príkladom takéhoto skríningu je ampli kácia 16S

ribozomálnych RNA génov alebo génových fragmentov,
ktoré sú konzervatívne a nachádzajú sa univerzálne
v každom bakteriálnom genóme (16). Rovnaký prístup
sa využíva v epidemiologických štúdiách po vypuknutí
ochorenia (17). Typizovanie na základe multilokusových
sekvencií má svoje výhody len pri limitovanom počte
housekeeping génov a následnej charakterizácii
bakteriálnych patogénov, akým je napríklad
E. coli
alebo S. enterica (18).

Metagenomik
Metagenomika v súčasnosti naberá na význame a má
široké uplatnenie pri štúdiu taxonomickej a funkčnej
skladby mikrobiálnych spoločenstiev získaných
z prostredia ako aj z klinických prípadov ochorenia. Na
rozdiel od klasickej genomiky sa metagenomika
nespolieha na prítomnosť jedného individuálneho
bakteriálneho klonu vyselektovaného z komplexnej
bakteriálnej zmesi, ale sekvenuje všetky gény a genómy
zo zmiešanej kultúry (priamo zo vzorky) súčasne (19).
Doterajší prístup na základe jedného izolátu bol úspešne
využitý pri identi kácii a analyzovaní patogéna
pri ochorení spôsobenom
len jedným genotypom.
Avšak epidemiologické štúdie preukázali, že selekcia
jednej kolónie na sekvenovanie môže maskovať
možnosť, že populácia vysoko podobných a od seba
neodlíšiteľných individuálnych genotypov zodpovedá za
fenotyp ochorenia a jeho prepuknutie. Naviac
vyšetrovaná vzorka, ako napr. ľudské výkaly, ktoré
obsahujú rozličné baktérie a eukaryoty, nemôže byť
analyzovaná jednotlivo po jednom genóme, lebo nie
všetky oganizmy v nej obsiahnuté sú kultivovateľné
a následne aj zachytené.
V metagenomike je DNA vzorka pripravená zo vzorky
bez ohľadu na jej mikrobiálne zloženie a je
charakterizovaná sekvenovaním celého genómu.
Priradenie získaných sekvencií k individuálnej
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taxonomickej skupine so známym genómom musí byť
vykonané so stikovanými bioinformatickými nástrojmi.
Napríklad existuje veľký počet bioinformatických
nástrojov, ktoré poskytujú široký prehľad druhového
zloženia metagenomických vzoriek priamo založený na
skladbe sekvencií (20, 21), porovnaní sekvencií
kódujúcich konzervatívne proteínové domény (21).
Metagenomika pomáha identi kovať 16S rRNA
sekvencie vrámci sekvenovanej vzorky (22)
a vyhodnocovať frekvencie oligonukleotidov (23).
Pomerne častými softvérmi metagenomickej analýzy
sekvencií sú Pfam (24) a Gene Ontologies (GO) (25).
Metagenomické analýzy sú veľmi náročné z hľadiska
štatistiky potrebnej na vyhodnocovanie získaných dát
na základe relatívneho zastúpenia sekvencií. Oblasť
metagenomiky je neustále sa rozvíjajúcim odvetvím
genomiky. Aplikovaním NGS technológií neustále
narastá počet dostupných sekvencií, čím je možné
úplne charakterizovať málo komplexné mikrobiálne
komunity.

Vývoj a architektúra genómu
Stavba genómu je rozdielna u vírusov, prokaryotov
a eukaryotov (jednobunkových a mnohobunkových).
Vírusy majú relatívne malý genóm s prekrývajúcimi sa
génmi. U prokaryotov (Archaea a Bacteria) je genóm
kompaktný s väčšími intergénnymi úsekmi a menším

počtom prekrývajúcich sa génov, ktoré sú organizované
do ko-transkribovaných skupín tzv. operónov (Obr.6).
Genóm eukaryotov je organizovaný do intrónov
a exónov, kde sú proteín kódujúce úseky (exóny)
oddelené viacerými nekódujúcimi úsekmi (intrónmi) bez
operónov (Obr. 7). Táto organizácia je základným
stavebným princípom eukaryotického génu. Stavba
genómu má však svoje výnimky aj v rámci vírusov,
prokaryotov a eukaryotov (prítomnosť intrónov u rias,
operóny u kinetoplastídov a nematódov).
Väčšina našich poznatkov o architektúre genómu a jej
vývoji pochádza z porovnávacích štúdií rôznych
sekvencií. Napriek stále sa zväčšujúcemu množstvu
dostupných informácií je naše súčasné chápanie
evolučných princípov pri vzniku nových patogénnych
druhov, šírení rezistencie voči antibiotikám a interakcie
mikrobiálnych komunít v hostiteľovi a mimo hostiteľa
stále nepostačujúce. Napríklad u E. coli sa terénna
populácia a populácia závislá na hostiteľovi líši na
základe svojho patogénneho potenciálu od
komenzálneho osídlenia čreva E. coli u zdravých ľudí
a zvierat (26). Rôzne gény virulencie sú asociované
s patogénnym fenotypom, hoci nie vždy je ich
prítomnosť spojená s vypuknutím ochorenia (14, 27).
Projekty zamerané na štúdium stoviek ba až tisícov
individuálnych genómov, tak ako aj celej populácie, sú
nevyhnutné pre pochopenie dynamiky genómovej
architektúry a jeho evolúcie. Je pravdepodobné,
že v blízkej budúcnosti budú prvým krokom pri určovaní
základných evolučných prepojení dvoch mikrobiálnych
vzoriek a stupňa ich príbuznosti týchto organizmov

Obr. 7 Rozdielna architektúra genómu u prokaryotov, jedno
a viacbunkových eukaryotov
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Záve
Dostupnosť NGS umožnila znížiť nančnú náročnosť
projektov zameraných na štúdium genómov a taktiež
umožnila decentralizovať výskum, ktorý bol predtým
doménou veľkých genomických centier. Tento vývoj
viedol ku nahromadeniu veľkého množstva dát
a sekvencií, čo so sebou zákonite prinieslo aj zvýšené
požiadavky na ich uskladnenie a ďalšie spracovanie.

Bioinformatické prostriedky vyvinuté pre potreby
projektov zaoberajúcich sa jedným genómom sú
v dnešných časoch už nepostačujúce. Mnoho
štandardných bioinformatických nástrojov musí byť
modi kovaných ak nie až de novo skonštruovaných. Z
tohto dôvodu sú moderná genomika a neustály vývoj
bioinformatickej infraštruktúry neoddeliteľné
a nevyhnutné pre plné využitie výhod plynúcich zo NGS.
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4
Bioinformatická analýza
proteínovej sekvencie a
genómu

Patrik Mlynárčik

Úvo
Rýchly nárast genomických, proteomických a iných
„omických“ dát predstavuje hlavnú prekážku v samotnej
integrácii týchto informácií a ich analýze. Mnohé
bioinformatické databázy a archívy boli vyvinuté kvôli
organizovaniu a poskytovaniu biologických anotácií
jednotlivých génov a proteínov pre uľahčenie
sekvenčných, štrukturálnych, funkčných a evolučných
analýz génov a proteínov. Navyše rýchlo rastúci počet
kvantitatívnych metód a nástrojov bol vyvinutý na
účinnejšie využívanie a spracovanie rôznych typov
„omických“ informácií a analýz obrovských súborov dát
pre rôzne biologické problémy, vrátane odhalenia
biomarkerov pre diagnózu a rýchlu detekciu choroby.
Rozmanitosť „omických“ dát tak umožňuje vedcom
hľadať odpovede na zložité biologické otázky a získať
tak nový vedecký rozhľad. Avšak objemné a zložité dáta
sú uchovávané na rôznych miestach, používa sa
rozdielna nomenklatúra, čo predstavuje hlavný problém
pre všetky zapojené strany, od laborantov, analytikov
dát až ku klinickým výskumníkom, ktorí sa pokúšajú

interpretovať
konečné
výsledky
„omických“ experimentov. A preto sú pokročilé
výpočtové metódy a bioinformatická infraštruktúra
potrebné na samotnú integráciu, vizualizáciu
a porovnávaciu analýzu početných „omických“ dát, na
tvorbu hypotéz a biologické objavy vo vedeckej sfére
(1).
Zámerom tejto kapitoly je poskytnúť stručný prehľad
moderných bioinformatických nástrojov vhodných na
analýzu genomických dát (Ensembl genómový
prehliadač), analýzu proteínových sekvencií (UniProt),
výpočet fyzikálno-chemických parametrov proteínov
(ProParam), analýzu hydrofobicity proteínov (Protein
Hydrophobicity plots), štiepenie proteínov pomocou
proteáz a iných chemikálií (PeptideCutter), porovnanie
rozmanitých aminokyselinových a nukleotidových
sekvencií (ClustalW2), predikciu transmembránových
špirál (TMHMM Server), predikciu závitnicových motívov
(Coils), predikciu sekundárnej (SOPMA) a terciárnej
štruktúry proteínov (I-TASSER).
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Genómový prehliadač Ensemb
Ensembl genómový prehliadač umožňuje analýzu
genomických dát stavovcov a iných eukaryotických
organizmov. Pomocou Ensembl je v súčasnej dobe
dostupných 55 genómov v rozsahu od človeka až po

mnohobunkovce (Obr. 1). Ensembl je prepojený aj s
ostatnými databázami ako sú UniProt/Swiss-Prot,
UniProt/TrEMBL a NCBI RefSeq.
Začneme spustením genómového prehliadača
Ensembl (http://www.ensembl.org). Na analýzu si
zvolíme gén CD40 (Rattus norvegicus). Po spustení
prehliadača môžeme vyhľadávať náš gén rôznymi
spôsobmi (Obr. 2), pričom sa dopracujeme
k rovnakému výsledku:

Obr. 2 Ensembl databázy so zameraním
na rôzne skupiny organizmov

1. vo vyhľadávacom okne "Search" ponecháme
možnosť "All species" (Obr. 2, krok 1) a vo
vyhľadávacom okne v dolnej časti databázy Ensembl
"All genomes" vyberieme možnosť "Rat" (Obr. 2, krok
2), potom vpíšeme do prázdneho okna "Search for"
skratku génu, ktorý hľadáme "CD40" (Obr. 2, krok 3) a
klikneme na "Go" (Obr. 2, krok 4), alebo

Zdroj: (http://www.ensembl.org
rod Ciona. Najčastejšie genómy sú: ľudský "Human",
myšací "Mouse" a Danio pruhované "Zebra sh".
Ensembl bola v roku 2009 doplnená vytvorením piatich
nových podstránok pre baktérie, protisty, rastliny, huby a

2. priamo zadáme do vyhľadávacieho okna "Search"
možnosť "Rat" (Obr. 2, krok 5) a do vedľajšieho okna
vpíšeme názov hľadaného génu "CD40" (Obr. 2, krok 6)
a klikneme na "Go" (Obr. 2, krok 7).

l	

fi

)


Obr. 1 Vyhľadávanie génu CD40 (Rattus norvegicus) po spustení genómového prehliadača
Ensembl

Po predchádzajúcom kroku sa dopracujeme ku
konečnej sumarizácii výsledkov, ktorá sa týka
samotného génu CD40 u potkana (Obr. 3). Tu si
môžeme vybrať z rôznych možností, ako je čeľaď
"Family", gén "Gene", alebo transkript "Transcript".
V našom prípade si zvolíme možnosť "Gene" a následne
"Rat" (Obr. 3, krok 1).

V ďalšom kroku si môžeme vybrať spomedzi génov,
ktoré zodpovedajú nášmu vyhľadávaniu (Obr. 4). Z
ponuky
si
zvolíme
Ensembl
gén
"ENSRNOG00000018488" (Obr. 4, krok 1). Výber
správneho génu uľahčí prečítanie príslušného popisu
"Description" (Obr. 4, krok 2).

Obr. 3 Sumarizácia výsledkov po vyhľadávaní génu CD40 u Rattus norvegicus

Obr. 4 Výber sledovaného génu CD40 u Rattus norvegicus
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Ensembl poskytuje ukážky na dvoch úrovniach:
a) Transkripčné pohľady "Transcript" obsahujú
informácie špeci cké pre jednotlivé transkripty, ako
cDNA, kódujúce sekvencie (CDS) a anotácie
proteínových domén.
b) Génové pohľady "Gene" poskytujú údaje spojené na
génovej úrovni, ako sú ortológy, paralógy, regulačné
regióny a strihové varianty (splice variants).
Najprv sa zameriame na génový pohľad. Menu v ľavej
časti okna umožňuje jednoduchú navigáciu na základe
hľadaných informácií. Ďalej je tu pomocník pre lepšie
pochopenie jednotlivých pohľadov (klikneme na "Gene
Summary help") (Obr. 5, krok 1). Priamo nad tabuľkou

génu nájdeme doplnkové informácie o sledovanom
géne (Obr. 5, krok 2). Množstvo uvedených informácii
závisí od toho, do akej miery je preštudovaný daný gén.
Patria sem:
• Názov génu "Name".
• Synonymá "Synonyms" – iné názvy génov použité pre
tento konkrétny gén.
• CCDS – konzensus kódujúce sekvencie (Consensus
coding sequence), ak má gén transkripty v konzensus
kódujúcom súbore sekvencie (Consensus Coding
Sequence Set), jeho identi kačné číslo ("ID") CCDS
bude uvedené.

Obr. 5 Prehľad génu CD40 u Rattus norvegicus
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• LRG – genómové údaje o lokuse (Locus Reference
Genomic).
• Typ génu "Gene type" – zahŕňa status a biotyp.
Obsahuje napríklad informácie, či gén kóduje proteín
alebo nie.
• Predikčná metóda "Prediction method" – indikuje, či
bola použitá automatická anotácia alebo manuálne
označenie pri určení transkriptov patriacich k tomuto
génu.
• Alternatívne gény – zodpovedajúce génové IDs
z VEGA/Havana projektu.
Kliknutím na podporný dôkaz "Supporting
evidence" (Obr. 5, krok 3) sa ukážu biologické záznamy
danej sekvencie. Platí pritom, že Ensembl gény a
transkripty vychádzajú z porovnania (Alignment)
proteínových a mRNA sekvencií s genómom. Na tejto
strane sú dostupné proteínové a mRNA sekvencie
použité na určenie Ensembl transkriptov.

Dôkaz, resp. doklad kódujúcej sekvencie je znázornený
pre každý transkript v géne. Spoľahlivý doklad zahŕňa
konsenzus kódujúci súbor sekvencie, UniProtKB/SwissProt položky a NCBI RefSeq súbor ("IDs" začínajúce s
NP) (Obr. 6, krok 1). Ak je neprekladaná oblasť génu
(UnTranslated Region, UTR) anotovaná, dôkaz je
zobrazený v tabuľke (Obr. 6, krok 2). Viac porovnaných
sekvencií podporujúcich transkript môžeme nájsť
kliknutím na "View evidence" vedľa špeci ckého
transkriptu (Obr. 6, krok 3).
Kliknutím na "Sequence" (Obr. 6, krok 4) sa dostaneme
priamo ku genómovej sekvencii nášho génu (Obr. 7). Sú
tu znázornené priľahlé sekvencie (Flanking sequences)
a intróny. Exóny patriace nášmu génu sú uvádzané
červenými písmenami s červeným zvýraznením (Obr. 7,
krok 1). Ostatné exóny v tomto regióne, ktoré nepatria
nášmu génu, sú znázornené čiernymi písmenami
s červeným zvýraznením. Stojí za zmienku, že k tomuto
pohľadu prispievajú aj kódujúce a nekódujúce
transkripty. Ďalej je tu možnosť zmeny prevedenia
a možnosť zdôrazniť vlastnosti génu použitím tlačidla
"Con gure this page" (Obr. 7, krok 2).

Obr. 6 Podporný dôkaz génu CD40 u Rattus norvegicus
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Obr. 7 Sekvencia génu CD40 u Rattus norvegicus

Použitím tohto tlačidla si ukážeme, ako sa dajú zobraziť
variácie cez príkaz "Show variations" nastavením na
"Yes and show links" (Obr. 8, krok 1) a číslovanie
riadkov "Line numbering" nastavením na "Relative to
this sequence" (Obr. 8, krok 2). V tomto okne si môžeme
ďalej nastaviť rozsah priľahlých sekvencií (Obr. 8, krok
3), počet bázových párov v jednom riadku (Obr. 8, krok
4), ďalšie exóny (Obr. 8, krok 5) a nastavenie ich
orientácie (Obr. 8, krok 6). Nové nastavenie potvrdíme

stlačením "Save and Close" (Obr. 8, krok 7), pričom v
ľavom stĺpci bude zobrazený príslušný počet
nukleotidov (Obr. 8, krok 8), v strednom stĺpci budú
farebne vyznačené variácie v rámci sekvencie (Obr. 8,
krok 9) a v pravom stĺpci kliknutím na odkaz (Obr. 8,
krok 10) sa zobrazia informácie o danej variácie, tzn.
o ich zdroji "Source", alelách "Alleles", lokalizácii
"Location", synonymách "Synonyms" a názvoch "HGVS
name".
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Obr. 8 Nastavenie zobrazenia variácií a číslovania riadkov vo zvolenej sekvencii génu CD40
u Rattus norvegicus
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Obr. 9 Prehľad transkriptu CD40 u Rattus norvegicus

Na hornej lište stránky klikneme na "Transcript" (Obr. 9,
krok 1). V schéme transkriptu (Obr. 9, krok 2) políčka
znázorňujú exóny (Obr. 9, krok 3) a čiary spájajúce
políčka sú intróny (Obr. 9, krok 4), pričom vyplnené
políčka predstavujú kódujúce sekvencie a prázdne
nevyplnené políčka (v našom prípade sú iba vyplnené)
sú neprekladané oblasti. Priamo pod schémou možno
nájsť dodatočné informácie o sledovanom transkripte
(Obr. 9, krok 5) v závislosti od toho, ako je preštudovaný
daný gén, a to nasledovne:

• Typ "Type".

• Štatistika "Statistics" – počet exónov "Exons", dĺžka
transkriptu v bázových pároch "Transcript length",
počet aminokyselín tvoriacich proteín "Translation
length".

Čo sa týka mien a farieb transkriptu, tak všeobecne
platí, že červené transkripty pochádzajú z Ensembl
automatického anotačného systému, alebo z
manuálneho označenia pomocou VEGA/Havana
anotačného programu. Transkript z Ensembl
automatického anotačného systému má číslo
začínajúce s 2 (napr. MYO6-201) v názve transkriptu,

• CCDS – ak má transkript konzensus kódujúce
sekvencie jeho "ID" bude uvedené.

• Predikčná metóda "Prediction method" – pôvodný
zdroj transkriptu (Ensembl automatický anotačný
systém označený ako Ensembl annotation pipeline,
resp. Ensembl genebuild, alebo VEGA/Havana
manuálny anotačný program).
• Alternatívne transkripty "Alternative trancripts" a
posunové intróny "Frameshift introns".
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zatiaľ čo transkript z VEGA/Havana anotačného
programu má číslo začínajúce s 0 (napr. MYO6-001).
Zlatý (žltý), alebo zlúčený transkript je identický pre
Ensembl automatický anotačný systém a VEGA/Havana
manuálny anotačný program, pričom platí, že len
človek, myš a Danio pruhované (Zebra sh) majú zlaté
transkripty. Modrý, ružový a sivý transkript je
nekódujúci. Pre viac informácií ohľadom transkriptu
klikneme na "Gene Summary help" (Obr. 9, krok 6).
Ak klikneme na "Supporting evidence" v ľavom
navigačnom stĺpci (Obr. 9, krok 7), zobrazia sa
biologické záznamy sekvencií, ktoré boli použité na

anotáciu. Pôvod Ensembl/Havana transkriptov vyplýva
buď z porovnania proteínových a cDNA sekvencií ku
genómu (Ensembl genebuild), alebo z manuálneho
označenia pomocou VEGA/Havana. Exóny v Ensembl
alebo Havana transkripte sú znázornené ako políčka
v hornej časti obrázka (Obr. 10, krok 1). Vyplnené
červené alebo zlaté políčka sú proteín kódujúce exóny,
zatiaľ čo prázdne políčka s červeným alebo zlatým
obrysom sú UTR v proteín kódujúcom transkripte.
Dôkaz (sekvencie) použitý na určenie Ensembl/Havana
transkriptu je zobrazený dole pod obrázkom. Dôkazom
môže byť cDNA, mRNA, proteín, alebo EST (Expressed
sequence tags). V našom prípade je dôkazom len

Obr. 10 Podporný dôkaz transkriptu CD40 u Rattus norvegicus
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proteín a cDNA (Obr. 10, krok 2). Kliknutím na "here" sa
zobrazí zhrnutie dôkazov podporujúcich všetky
transkripty daného génu (Obr. 10, krok 3).
Ak klikneme na "Gene" v hornej lište stránky (Obr. 10,
krok 4) a potom na "Gene Tree (image)" (Obr. 11, krok 1)
v ľavom navigačnom stĺpci, zobrazí sa súčasný gén v
súvislosti s fylogenetickým stromom ortológnych a
paralógnych génov.
Ensembl génové stromy sú vygenerované pomocou
predikčnej metódy známej pod názvom Gene

Orthology/Paralogy prediction method. Všetky
homológy v Ensembl sú určené z fylogenetických
génových stromov. Génové stromy sú navrhnuté
použitím jedného reprezentatívneho proteínu pre každý
gén vo všetkých druhoch v Ensembl. Na displeji sa
zobrazí maximálna pravdepodobnosť vytvorenia
fylogenetického stromu reprezentujúceho evolučnú
históriu génov. Vnútorné uzly sú ďalej anotované pre
duplikačné prípady alebo pre prípady vzniku druhov.
Červené štvorce predstavujú duplikačné uzly
"Duplication node" (Obr. 11, krok 2), modré štvorce
vyjadrujú uzly vzniku druhov "Speciation node" (Obr. 11,

Obr. 11 Zobrazenie génového stromu
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krok 3) spôsobujúcich paralógy a ortológy. Skúmaný
gén je zdôraznený červenou farbou a v rámci druhov sú
paralógy uvedené v modrom trojuholníku, ak je možnosť
k nahliadnutiu paralógov označená (pod stromovým
diagramom) (Obr. 11, krok 4). Po kliknutí na uzol sa
objaví vyskakovacie okno s taxonomickými IDs, ktoré sa
odvolávajú na NCBI taxonomický prehliadač.
Viacnásobné porovnania peptidov (zelené prúžky) boli
vytvorené použitím programu MUSCLE. Zelené prúžky
ukazujú porovnané aminokyselinové miesta (areas of
amino acid alignment) (Obr. 11, krok 5), pričom biele
miesta sú medzery v porovnaní (Obr. 11, krok 6).
Tmavozelené prúžky označujú konsenzus medzi
porovnaniami. Kliknutím na uzol môžeme ďalej rozvinúť
súbor zložených vetiev do celého stromu stlačením
"expand this sub-tree" (Obr. 11, krok 7), alebo si
môžeme pozrieť celý fylogenetický strom (Obr. 11, krok
8).
Teraz sa pozrime inak na genetickú variáciu. Ak
klikneme na "Variation image" v ľavom navigačnom
stĺpci (Obr. 12, krok 1), znázornia sa gra cky všetky
variácie génu. Reprezentujú ich zvislé čiary, ktoré sú

farebne odlíšené podľa miesta variácie v transkripte
(Obr. 12, krok 2). Tieto farby sú popísané v legende
"Variation legend" na spodnej časti obrázka (Obr. 12,
krok 3). Červené a zlaté transkripty sú proteín kódujúce,
zatiaľ čo modré transkripty sú nekódujúce. Pod každým
transkriptom sú uvedené variácie (Obr. 12, krok 4). Ak je
variácia v kódujúcom regióne, farebné okienko ukáže
akékoľvek možné aminokyseliny, ako napríklad variáciu
kódujúcu alanín. Pod variáciami transkriptu sú popísané
proteínové domény z rôznych databáz (Obr. 12, krok 5).
Variácie sú vyhľadané prostredníctvom proteínových
domén použitím čiary určitej farby (pozri legendu na
spodnej časti diagramu). Rolovaním dole cez variácie
a domény každého transkriptu budú všetky možné
variácie na obrázku zobrazené ako okienka. Ak je dosť
miesta na obrázku, sú zobrazené aj nukleotidové alely.
V opačnom prípade získame informácie o samotnej
variácii kliknutím na prázdne okienko, resp. na zvolenú
variáciu v legende obrázku (Obr. 12, krok 6)
a následným odkliknutím "Variation properties" (Obr. 12,
krok 7). Priľahlé sekvencie so samotnou variáciou sa
zobrazia po kliknutí na "Flanking sequence" (Obr. 12,
krok 8).
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Obr. 12 Variačný obrázok génu CD40 u Rattus norvegicus
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V nasledujúcej časti sa zameriame opäť na transkript.
Klikneme na transkript "Transcript: CD40" umiestnený
na hornej lište stránky (Obr. 13, krok 1) a zobrazí sa
stručný ukazovateľ transkriptu. Kliknutím na
"Exons“ (Obr. 13, krok 2) získame detailnejší pohľad na
exóny.
Exóny sú znázornené veľkými písmenami, pričom
neprekladaná oblasť je označená purpurovou farbou
(Obr. 13, krok 3) a kódujúca sekvencia zase čiernou
farbou (Obr. 13, krok 4). Priľahlá sekvencia a intróny sú
zobrazené malými písmenami, pričom intróny sú
modrou farbou (Obr. 13, krok 5) a priľahlé sekvencie sú
zelenou farbou (Obr. 13, krok 6). Pre detailnejšie
zobrazenie použijeme tlačidlo "Con gure this page" v
ľavom bočnom paneli (Obr. 13, krok 7).

Kliknutím na okienko "Location“ v hornej lište sa zobrazí
genomický región tohto génu (Obr. 14, krok 1). Ensembl
ukazovatele v tomto okienku sú veľmi kon gurovateľné.
Tento región nám umožňuje prezerať si gény, variácie,
zachovanie sekvencie a iné anotácie pozdĺž genómu.
Sú tu tri hlavné panely. Prvý panel poukazuje na
chromozóm (Obr. 14, krok 2). Druhý panel, tzv. horný
panel, ukazuje prehľad Ensembl/Havana génov pozdĺž
chromozómu (označené ako modré políčka) (Obr. 14,
krok 3). Jednotlivé kontigy sú sfarbené na slabo alebo
tmavomodro. Proteín kódujúce gény sú označené
zlatými alebo červenými políčkami, pseudogény sú sivé
a nekódujúce gény sú modré (Obr. 14, krok 4).

Obr. 13 Exóny génu CD40 u Rattus norvegicus
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Obr. 14 Umiestnenie génu CD40 u Rattus norvegicus v rámci chromozómu
a detailný popis tohto regiónu
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Tretí panel, tzv. hlavný panel, znázorňuje dátové stopy
(gény, cDNA porovnania), ktoré sú uvedené nad a pod
modrým pásom (Obr. 14, krok 5). Stopy nad modrým
políčkom sú na pozitívnom vlákne chromozómu (Obr.
14, krok 6), zatiaľ čo stopy pod modrým políčkom sú na
negatívnom vlákne (Obr. 14, krok 7). Je tu možnosť
reorganizácie dátových stôp použitím modrého
vertikálneho políčka na ľavej strane spôsobom „klikni
a ťahaj“ (Obr. 14, krok 8), alebo je možné vykonať
zmenu v kon guračnom paneli, kde môžeme pridať
alebo zmeniť dátové stopy ("Con gure this page" →
"Track order" → "Save and Close") (Obr. 14, kroky
9-10).

V prípade potreby možno exportovať obrázok kliknutím
na políčko "Export this image" (Obr. 14, krok 11). Ďalej
je tu možnosť exportovať dáta použitím tlačidla "Export
data" v ľavom navigačnom paneli (Obr. 14, krok 12),
pričom si môžeme zvoliť výstupný formát. Ako výstupný
formát zvolíme "FASTA sequence" (Obr. 15, krok 1)
a klikneme na "Next" (Obr. 15, krok 2). Následne sa
zobrazí ponuka, z ktorej si vyberieme možnosť
"Text" (Obr. 15, krok 3). Potom sa zobrazí celá
nukleotidová sekvencia daného génu vo FASTA formáte
(Obr. 15, krok 4), z ktorej následne skopírujeme hlavičku
a pár riadkov nukleotidovej sekvencie (Obr. 15, krok 5).
Po kliknutí na porovnávací nástroj BLAST/BLAT (Obr.
14, krok 13) umiestnenom na hornej lište genómového

Obr. 15 Export dát v textovej forme
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Obr. 16 Použitie porovnávacieho nástroja BLAST/BLAT pri
vyhľadávaní sekvencie v rámci chromozómu

prehliadača Ensembl si ukážeme,
ako sa dopracujeme k
umiestneniu hľadanej sekvencie v
r á m c i c h ro m o z ó m u . N a j p r v
vložíme do vyhľadávacieho okna
skopírovanú časť nukleotidovej
sekvencie (Obr. 16, krok 1).
Potom v okne "Select the Search
tool" nastavíme možnosť
" B L AT " ( O b r. 1 6 , k r o k 2 )
a klikneme na okno "RUN" (Obr.
1 6 , k ro k 3 ) . V ý s l e d k o m j e
vyznačená hľadaná sekvencia na
3. chromozóme (Obr. 16, krok 4).
Na prezretie zodpovedajúceho
náhľadu stačí kliknúť na možnosť
"C" (Obr. 16, krok 5).
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UniPro
Konzorcium Universal Protein Resource (UniProt) je
komplexný zdroj proteínových sekvencií a anotačných
d á t ( w w w. u n i p ro t . o rg ) . U n i P ro t p o z o s t á v a z
nasledujúcich databáz (http://bioinfo.tym.sk/BI/12.html):
• UniProtKB (UniProt Knowledgebase) je hlavná oblasť
pre zber informácií o proteínoch.
• UniRef (UniProt Reference Clusters) poskytuje
zoskupené súbory sekvencií z UniProtKB (vrátane
strihových variantov a izoforiem) a zvolené záznamy z
UniParc.
• UniParc (UniProt Archieve) - komplexná databáza
obsahujúca najviac verejne dostupných proteínových
sekvencií a ich identi kátorov.
• UniMES (UniProt Metagenomic and Environmental
Sequences) je databáza špeciálne vyvinutá pre
metagenomické a environmentálne dáta.

Databáza UniProtKB poskytuje rozsiahle informácie o
proteínoch vo viacerých sekciách:
• Názov a pôvod: názov proteínu (odporúčaný a
skrátený názov), názov génu kódujúceho proteín,
organizmus (u ktorého sa daný proteín vyskytuje) a
taxonomické zaradenie.
• Vlastnosti proteínu: dĺžka proteínovej sekvencie v
aminokyselinách a status sekvencie (kompletná,
nekompletná).
• Všeobecné anotácie: funkcia proteínu, informácie o
kvartérnej štruktúre a interakcii s ostatnými proteínmi,
poloha a topológia funkčného proteínu v samotnej
bunke, post-translačné modi kácie, polymor zmy a
podobnosti sekvencie.
• Ontológie: úloha proteínu v biologickom procese (napr.
bunková adhézia, interakcie), výskyt v bunkovej zložke

Obr. 17 Schematické znázornenie databáz tvoriacich súčasť konzorcia UniProt

Zdroj: (www.uniprot.org)
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(napr. membránový proteín), diverzita kódujúcej
sekvencie, domény, molekulová funkcia (napr. integrín
viažuci proteín), post-translačné modi kácie (napr.
disul dické väzby), atď.
• Anotácia sekvencie: regióny (napr. motívy, domény),
modi kácie aminokyselín, prirodzené variácie,
experimentálne informácie a sekundárna štruktúra
proteínu.
• Sekvencia proteínu: priemerná molekulová hmotnosť,
teoretické pI (izoelektrický bod), celá aminokyselinová
sekvencia, atď.
• Odkazy na databázy 3D štruktúry, databázy na
proteínové interakcie a mnohé iné databázy.
Sekvenciu hľadaného proteínu možno nájsť v databáze
UniProtKB nasledovne. Do vyhľadávacieho okna
"Query" (Obr. 18, krok 1) zadáme názov proteínu (v
našom prípade "ICAM-1") alebo prístupové číslo (napr.:
"P05362"), alebo identi kátor sekvencie (napr.:
"ICAM1_HUMAN") a klikneme na "Search" (Obr. 18,
krok 2).
Ak sme do vyhľadávacieho okna zadali názov proteínu,
zobrazí sa nám nasledujúci súbor proteínov, spomedzi
ktorého si vyberieme nami hľadaný proteín (v našom

prípade proteín s prístupovým číslom: "P05362"). V
prípade zadania prístupového čísla proteínu (napr.:
"P05362") (Obr. 19, krok 1), resp. identi kátora
sekvencie (napr.: "ICAM1_HUMAN") (Obr. 19, krok 2) do
vyhľadávacieho okna, dostaneme sa priamo k nášmu
hľadanému proteínu. Databáza UniProtKB pozostáva z
dvoch sekcií: a) sekcia obsahujúca manuálne anotované
záznamy s informáciami získanými z literatúry a
správcom ohodnotené počítačové analýzy, b) sekcia s
počítačovo analyzovanými záznamami, ktoré čakajú na
kompletnú manuálnu anotáciu. Pre prípad spojitosti a
rozpoznania názvu sú obidve sekcie označené ako
"UniProtKB/Swiss-Prot" (preskúmané, manuálne
anotované ) a "UniProtKB/TrEMBL" (nepreskúmané,
automaticky anotované ) (Obr. 19, kroky 3-4).
S e k v e n c i u n á š h o p ro t e í n u n á j d e m e v s e k c i i
" S e q u e n c e s " ( O b r. 2 0 ) . N a z í s k a n i e d a n e j
aminokyselinovej sekvencie vo FASTA formáte stačí
kliknúť na označenie "FASTA" (Obr. 20, krok 1). Možno
tu nájsť aj ďalšie dôležité informácie o našom proteíne,
ako je napríklad jeho približná molekulová hmotnosť
"Mass" (Obr. 20, krok 2), alebo teoretická hodnota
izoelekrického bodu pomocou nasledujúcich príkazov
("Tools" → "Compute pI/MW" → "go" → "SUBMIT")
(Obr. 20, kroky 3-5).

Obr. 18 Vyhľadávacie okno databázy UniProtKB
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Obr. 20 Nájdené výsledky po zadaní nami hľadaného proteínu ICAM-1 (Homo
sapiens) do vyhľadávacieho okna v databáze UniProtKB

Obr. 19 Aminokyselinová sekvencia proteínu ICAM-1(Homo sapiens)
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ProPara
ProParam (http://web.expasy.org/protparam/) je
bioinformatický nástroj, ktorý umožňuje výpočet
rôznych fyzikálno-chemických parametrov pre daný
proteín uložený v Swiss-Prot alebo TrEMBL (2).
Pre prístup k jednotlivým parametrom zadajme do
vyhľadávacieho okna prístupové číslo nášho proteínu
(napr.: "P05362") (Obr. 21, krok 1), resp. identi kátor
sekvencie (napr.: "ICAM1_HUMAN") (Obr. 21, krok 2),
alebo priamo vložíme aminokyselinú sekvenciu vo
FASTA formáte (Obr. 21, krok 3) a klikneme na
"Compute parameters" (Obr. 21, krok 4).

V prípade zadania prístupového čísla nášho proteínu
(napr.: "P05362"), resp. identi kátora sekvencie (napr.:
"ICAM1_HUMAN") a ak sú známe regióny (Obr. 22, krok
1) a sekundárna štruktúra daného proteínu (Obr. 22,
krok 2), tak sa zobrazia tzv. „hraničné body“ sekvencie
(endpoints) (Obr. 22, krok 3), z ktorých si môžeme
vybrať určitý úsek a kliknutím na modro zafarbené číslo
sa objavia informácie o parametroch. V opačnom
prípade, ak sú regióny a sekundárna štruktúra daného
proteínu neznáme, stlačíme rovno "SUBMIT" (Obr. 22,
krok 4).

Obr. 21 Vyhľadávacie okno bioinformatického nástroja ProParam
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Obr. 22 Výber úsekov v rámci sekvencie za účelom zistenia ich
fyzikáln chemických vlastností

Všetky vygenerované výsledky neberú ohľad na posttranslačné modi kácie. Možno tu nájsť (Obr. 23):
• približnú molekulovú hmotnosť v Daltonoch (Da) (Obr.
23, krok 1),

• odhadovaný polčas životnosti jednotlivých
aminokyselín – predikcia je uvedená pre tri modelové
organizmy (človek, kvasinky a E. coli) (Obr. 23, krok 7),
• index nestability – poskytuje odhad stability
sledovaného proteínu v skúmavke (Obr. 23, krok 8),

• teoretickú pI hodnotu (Obr. 23, krok 2),
• aminokyselinové zloženie (Obr. 23, krok 3),

• alifatický index – de nuje relatívne množstvo proteínu
obsadeného alifatickými bočnými reťazcami (alanín,
valín, izoleucín a leucín) (Obr. 23, krok 9),

• atómové zloženie (Obr. 23, krok 4),
• vzorec (Obr. 23, krok 5),
• extinkčný koe cient – udáva koľko svetla absorbuje
proteín pri určitej vlnovej dĺžke (Obr. 23, krok 6),

• GRAVY index (grand average hydropathy) charakterizuje rozpustnosť daného proteínu (Obr. 23,
krok 10). Pozitívna GRAVY hodnota reprezentuje
hydrofóbny charakter a negatívna GRAVY hodnota
naopak hydro lný charakter proteínu (3),
• a mnohé iné parametre.
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Obr. 23 Fyzikálno-chemické vlastnosti proteínu ICAM-1 (Homo sapiens)
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SOPM
Sekundárnu štruktúru určitých proteínov nájdeme v
databáze UniProtKB v sekcii "Secondary structure".
Pokiaľ nie je sekundárna štruktúra proteínu známa,
použijeme na jeho predikciu metódu SOPMA (SelfOptimized Prediction Method with Alignment, http://
npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?
page=npsa_sopma.html).
Na predikciu sekundárnej štuktúry si vyberieme proteín
s o S w i s s - P r o t / Tr E M B L p r í s t u p o v ý m č í s l o m
"D5LHI1" (OspA proteín u Borrelia garinii). Jeho
aminokyselinovú sekvenciu nájdeme na UniProtKB v

a protein sequence below" vložíme skopírovanú
aminokyselinovú sekvenciu proteínu vo FASTA formáte
(Obr. 24, krok 1). Potom do okna "Output width"
vpíšeme číslo zodpovedajúce počtu aminokyselín
v sekvencii (v našom prípade číslo 273) a klikneme na
"SUBMIT" (Obr. 24, kroky 2-3).
Tieto výsledky ukazujú predikciu sekundárnej štruktúry
(alfa-hélix, beta-štruktúru, a mnohé iné štruktúry)
aminokyselinovej sekvencie proteínu OspA u Borrelia
garinii pri štandardných parametroch (Obr. 25, krok 1).

sekcii ("Sequences" → "FASTA"). Do okienka "Paste

Obr. 24 Vyhľadávacie okno SOPMA metódy na predikciu sekundárnej štruktúry

A	
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Obr. 25 Predikcia sekundárnej štruktúry proteínu OspA (Borrelia garinii)
prostredníctvom SOPMA metódy
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Protein Hydrophobicity plot
Program na analýzu hydrofobicity proteínov (Protein
Hydrophobicity plots,http://www.vivo.colostate.edu/
molkit/hydropathy/index.html) slúži na gra cké
znázornenie polárnych a nepolárnych zvyškov pozdĺž
proteínovej sekvencie a predpovedá hydrofóbne a
hydro lné regióny.
Hydropathy index aminokyselín je číslo udávajúce
hydrofóbne a hydro lné vlastnosti bočných reťazcov.
Hydro lné regióny (rozpustné vo vode, viažuce vodu,
„vodomilné“) sa nachádzajú na povrchu proteínu
vzhľadom k trojdimenzionálnej štruktúre proteínu, zatiaľ
čo hydrofóbne regióny (neznášajúce vodu, „bojace sa
vody“) sú lokalizované vo vnútri proteínu.

Analýza hydrofobicity proteínov pracuje na základe
dvoch typov meradiel (Obr. 26). Kyte-Doolitlovo meradlo
popisuje hydrofóbny charakter proteínu. Regióny s
hodnotami nad 0 majú hydrofóbny charakter. Čím
väčšie je toto číslo, tým je proteín viac hydrofóbny.
Najviac hydrofóbne aminokyseliny sú izoleucín (4,5) a
valín (4,2). Naopak najviac hydro lné sú arginín (-4,5) a
lyzín (-3,9). Hopp-Woodsovo meradlo sa používa na
predikciu potenciálnych antigénnych regiónov
polypeptidov. Hodnoty väčšie ako 0 sú hydro lné, a
preto sú vystavené na povrchu zloženého proteínu (3,
4).
Na analýzu hydrofobicity si zvolíme proteín so SwissProt/TrEMBL prístupovým číslom "D5LHI1" (proteín

Obr. 26 Hydropathy index aminokyselín

Zdroj: (http://www.vivo.colostate.edu/molkit/hydropathy/scales.html)
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OspA u Borrelia garinii). Do horného okna vložíme
skopírovanú aminokyselinovú sekvenciu proteínu vo
FASTA formáte (Obr. 27, krok 1), možnosť voľby meradla
nastavíme na "Both" (Obr. 27, krok 2) a ak klikneme na

"Plot" (Obr. 27, krok 3), zobrazí sa výsledný graf
s oboma meradlami (Obr. 27, kroky 4-5).

Obr. 27 Hydrofobicita proteínu OspA (Borrelia garinii)
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PeptideCutte
PeptideCutter (http://web.expasy.org/peptide_cutter/) je
bioinformatický nástroj na štiepenie proteínov, ktorý
predpovedá potenciálne miesta štiepené proteázami
alebo chemikáliami v danej proteínovej sekvencii.
Ako príklad nám poslúži proteín so Swiss-Prot/TrEMBL
prístupovým číslom "D5LHI1" (proteín OspA u Borrelia
garinii). Do prázdneho okna programu zadáme SwissProt/TrEMBL prístupové číslo "D5LHI1" alebo

identi kátor sekvencie alebo aminokyselinovú
sekvenciu (Obr. 28, krok 1). Následne si v spodnej časti
okna vyberieme možnosť "all available enzymes and
chemicals" (Obr. 28, krok 2), resp. si vyberieme
spomedzi uvedených enzýmov a chemikálií a klikneme
na príkaz "Perform" (Obr. 28, krok 3). Výsledkom sú
pravdepodobné štiepiace enzýmy (Obr. 28, krok 4),
počet a pozícia štiepiacich miest na sledovanej
sekvencii (Obr. 28, kroky 5-6).

Obr. 28 Vyhľadávacie okno bioinformatického nástroja PeptideCutter
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TMHMM Serve
Server TMHMM (Transmembrane Hidden Markov
Model, http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/) slúži
na predikciu transmembránových špirál v proteínoch (5).
Na predikciu si zvolíme proteín so Swiss-Prot/TrEMBL
prístupovým číslom "P05362" (proteín ICAM-1 u Homo
sapiens). Jeho aminokyselinovú sekvenciu nájdeme na

UniProtKB v sekcii ("Sequences" → "FASTA"). Do okna
vložíme skopírovanú aminokyselinovú sekvenciu
proteínu vo FASTA formáte (Obr. 29, krok 1), výstupný
formát nastavíme na "Extensive, with graphics" (Obr.
29, krok 2) a klikneme na "Submit" (Obr. 29, krok 3).

Obr. 29 Vyhľadávacie okno bioinformatického nástroja TMHMM
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Výsledkom je obrázok zobrazujúci
najpravdepodobnejšiu polohu transmembránových
špirál v sekvencii, pričom pravdepodobnosť je číslo
m e d z i 0 a 1 ( č í s l o 1 p re d s t a v u j e n a j v y š š i u
pravdepodobnosť). Vo vrchnej časti diagramu je
zobrazená predikcia (Obr. 30, krok 1). Pokiaľ je celá

sekvencia označená ako vnútorná "inside" alebo
vonkajšia "outside", znamená to, že sekvencia
neobsahuje transmembránové špirály (Obr. 30, kroky
2-3). V našom prípade sekvencia obsahuje
transmembránové špirály vzhľadom k vysokej hodnote
pravdepodobnosti (Obr. 30, krok 4).

Obr. 30 Predikcia transmembránových špirál v proteíne ICAM-1 (Homo sapiens
prostredníctvom TMHMM servera
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I-TASSE
Server I-TASSER http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/
I-TASSER/) slúži na predikciu funkcie proteínu,
proteínových interakcií, prístupnosti rozpúšťadla (solvent
accessibility), sekundárnej a terciárnej štruktúry
prostredníctvom ich aminokyselinovej sekvencie na
základe homológov so známou štruktúrou (6, 7).
Ako príklad si zvolíme proteín so Swiss-Prot/TrEMBL
prístupovým číslom "D5LHI1" (proteín OspA u Borrelia
garinii), ktorého terciárna štruktúra nie je známa. Do
horného okna vložíme skopírovanú aminokyselinovú

sekvenciu proteínu vo FASTA formáte (Obr. 31, krok 1).
Do nasledujúcich okien zadáme svoju e-mailovú adresu
"E-mail" (Obr. 31, krok 2) a heslo "Password" (Obr. 31,
krok 3), ktoré nám bude zaslané na e-mail po registrácii
na server I-TASSER. Ak klikneme na príkaz "Run
I-TASSER" (Obr. 31, krok 4), bude súhrn predikcií
zaslaný na zadanu e-mailovú adresu do niekoľkých
hodín až dní.
Predpovedaná sekundárna štruktúra je zobrazená ako
α-hélix (H), β-skladaný list (S) alebo coil (C) (Obr. 32,

Obr. 31 Vyhľadávacie okno servera I-TASSER
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krok 1) a ako skóre spoľahlivosti predikcie (0 = nízke, 9
= vysoké) (Obr. 32, krok 2). Hodnoty predpovedanej
prístupnosti rozpúšťadla sú v rozsahu od 0 (ponorený
zvyšok) do 9 (odkrytý zvyšok) (Obr. 32, krok 3).
Výsledkom sú aj najpravdepodobnejšie modely
terciárnej štruktúry sledovaného proteínu (Obr. 32, krok
4).
Predpovedané väzbové miesta (Obr. 33, krok 1) môžu
napomôcť pri samotnej predikcii ligand-receptorových
interakcií. Údaj "BS-score" (Obr. 33, krok 2) je založený
na lokálnej štrukturálnej podobnosti proteínových
interakcií a sekvenčnej identite medzi modelom ITASSER a štrukturálnymi analógmi. BS-score>1,1

odráža veľmi dobrú lokálnu zhodu medzi
predpokladaným a pro lovým väzbovým miestom.
"CscoreLB" je skóre spoľahlivosti predpovedaného
väzbového miesta (Obr. 33, krok 3). CscoreLB
nadobúda hodnoty v rozmedzí od [0-1], pričom vyššie
skóre znamená najspoľahlivejšiu predpoveď väzbového
miesta pre ligand (7, 8). Ak si chceme detailnejšie
pozrieť umiestnenie väzbových miest na terciárnej
štruktúre proteínu (Obr. 33, krok 4), tak klikneme pravým
tlačidlom myši na obrázok a následne nastavíme
zväčšenie obrázka v sekcii "Zoom".

Obr. 32 Predikcia sekundárnej štruktúry, prístupnosti rozpúšťadla a terciárnej štruktúry
proteínu OspA (Borrelia garinii) prostredníctvom servera I-TASSER
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Obr. 33 Predikcia väzbových miest proteínu OspA (Borrelia garinii) zodpovedných za
proteínové interakcie
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Coil
Program Coils (http://www.ch.embnet.org/software/
COILS_form.html) slúži na predikciu tzv. závitnicových
(coiled-coil) regiónov v proteínoch. Zistilo sa, že alfahelikálna závitnicová doména sa podieľa na
proteínových interakciách (9, 10). Program Coils je
špeci cký pre ľavotočivé motívy a motívy, ktoré sú
v kontakte s rozpúšťadlom. Ostatné typy závitnicových
štruktúr, napríklad schované (buried coiled coils) a
pravotočivé závitnicové motívy (right-handed coiled
coils), nie sú detekovateľné samotným programom.
Coils je zameraný na hydro lné a vysoko nabité
sekvencie, preto by sa mali vykonať všetky analýzy
s váženou (weighted) a neváženou (unweighted)
matricou a výsledky navzájom porovnať. Rozdiely
v pravdepodobnosti väčšie ako 20-30 % by mohli
naznačovať, že závitnicová štruktúra je
nepravdepodobná. MTK a MTIDK matrixy priraďujú
vysoké pravdepodobnosti k známym závitnicovým
motívom, ale identi kujú rozdielne špirály pri vysokej
pravdepodobnosti v databáze globulárnych proteínov.
Pri porovnaní výsledkov opäť platí hore uvedené
pravidlo 20-30 %. Predikcia nových závitnicových
motívov by mala byť preto vykonaná použitím okna s 28

zvyškami (28 residue window), alebo v osobitných
prípadoch použitím okna s 21 zvyškami (21 residue
window). Okná so 14 zvyškami (14 residue windows) by
mali byť zachované pre analýzu lokálnych parametrov u
známych a predpovedaných závitnicových motívov.
Konce závitnicových motívov sa zdajú byť najpresnejšie
identi kované v okne s 21 zvyškami.
Na predikciu závitnicových regiónov si vyberieme
proteín so Swiss-Prot/TrEMBL prístupovým číslom
"D5LHI1" (proteín OspA u Borrelia garinii). V okienku
"Matrix" si možno vybrať z dvoch možností, a to "MTK"
– m a t r i x o d v o d e n á z o s e k v e n c i í m y o z í n o v,
tropomyozínov a keratínov, alebo "MTIDK" – nová
matrica odvodená z myozínov, paramyozínov,
tropomyozínov, intermediárnych lamentov typu I-V,
dezmozómových proteínov a kinezínov. V našom
prípade si zvolíme "MTIDK" (Obr. 34, krok 1).
Aminokyselinovú sekvenciu proteínu skopírujeme vo
FASTA formáte z databázy Swiss-Prot/TrEMBL,
prilepíme do okienka pre vyhľadávaciu sekvenciu
"Query sequence: or ID or AC or GI" (Obr. 34, krok 2) a
klikneme na "Run Coils" (Obr. 34, krok 3).

Obr. 34 Vyhľadávacie okno programu Coils určeného na predikciu
závitnicových regiónov v proteínoch
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Následne sa zobrazí graf s predikciou závitnicových
motívov v danom proteíne. Všeobecne sa predpokladá,
že zvyšky s pravdepodobnosťou >50 % sú súčasťou
závitnicového motívu. V našom prípade obrázok ukazuje

nízku pravdepodobnosť závitnicových regiónov v rámci
celej sekvencie (Obr. 35, krok 1).

Obr. 35 Predikcia závitnicových regiónov v proteíne OspA (Borrelia garinii)
prostredníctvom programu Coils
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Clustal W2 a Jalvie
Program ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/
clustalw2/) umožňuje porovnanie rozmanitých sekvencií
(aminokyselinových, nukleotidových).
Na porovnanie si zvolíme dve aminokyselinové
sekvencie proteínu CD40 u rôznych hostiteľov: CD40
u tura domáceho (Bos taurus) so Swiss-Prot/TrEMBL
prístupovým číslom "Q28203" a CD40 u koňa
domáceho (Equus caballus) - "Q3ZTK5". Do horného

okna vložíme skopírované aminokyselinové sekvencie
oboch proteínov (aj so špeci káciami) vo FASTA formáte
(Obr. 36, kroky 1-2), možnosť typu porovnania
nastavíme na "Slow" (Obr. 36, krok 3) a klikneme na
"Submit" (Obr. 36, krok 4). Čo sa týka typu porovnania,
môžeme si zvoliť aj rýchly výstupný formát
"Fast" (rýchly, ale približný), hoci pomalý výstupný
formát "Slow" je presnejší, avšak pomalý.

Obr. 36 Vyhľadávacie okno programu ClustalW2 určeného na porovnanie sekvencií
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Porovnaním dvoch aminokyselinových sekvencií
proteínu CD40 u rôznych hostiteľov zistíme, aká je
aminokyselinová zhoda medzi danými sekvenciami (Obr.
37, krok 1). Na zvýraznenie fyzikálno-chemických
vlastností stlačíme tlačidlo "Show Colors" (Obr. 37, krok

2). Symboly pod aminokyselinovou sekvenciou sú
charakterizované podľa Gonnet PAM 250 matrixu (11),
pričom vysvetlenie jednotlivých symbolov a farieb je
popísané v spodnej časti obrázka (Obr. 37, krok 3).

Obr. 37 Porovnanie aminokyselinových sekvencií proteínu CD40 u rôznych hostiteľov (Bos
taurus, Equus caballus) použitím programu ClustalW2
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Pre detailnejšie preštudovanie použitého programu
možno kliknúť na "Result Summary" (Obr. 37, krok 4) a
následne na "Start Jalview" (softvér vyžadujúci
nainštalovanú Java aplikáciu) (Obr. 38, krok 1).
Zachovanie charakteru aminokyselín
"Conservation" (Obr. 38, krok 2) predstavuje meranie
fyzikálno-chemických vlastností v stĺpci. Túto analýzu
vykonáva program AMAS (12). Každý stĺpik dostane

skóre od 0 do 10 na základe fyzikálno-chemických
vlastností aminokyselín. Intenzita farebnej schémy sa
mení podľa skóre: úplne zachované (10) s
najintenzívnejšou farbou až po bielu so skóre 0. Kvalita
porovnania "Quality" (Obr. 38, krok 3) je založená na
BLOSUM62 skóre podľa pozorovaných substitúcií
(vysoké hodnoty naznačujú žiadne alebo konzervatívne

Obr. 38 Ilustratívny príklad výsledku použitím programu Jalview
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mutácie). Zhoda "Consensus" (Obr. 38, krok 4)
predstavuje percentuálnu zhodu.
Ďalej môžeme napríklad v okne "Colour" (Obr. 39, krok
5) de novať a zmeniť farebnú schému pre porovnané
aminokyselinové sekvencie a de nované regióny.
Nájdeme tu nasledovné farebné schémy (3, 13):
• Zappo ("Colour" →

"Zappo") - aminokyseliny sú

sfarbené podľa fyzikálno-chemických vlastností.
Fyzikálno-chemické zoskupenia sú: alifatické/
hydrofóbne (ILVAM), aromatické (FWY), pozitívne (KRH),
negatívne (DE), hydro lné (STNQ), špeciálne svojou
konformáciou (PG) a cysteín (C) (Obr. 39, krok 1).
• Hydrofobicita ("Colour" →

"Hydrophobicity") -

aminokyseliny sú sfarbené podľa tabuľky hydrofobicity.
Najhydrofóbnejšie zvyšky sú sfarbené na červeno a
najhydro lnejšie zase na modro (Obr. 39, krok 2).

• Náchylnosť ku tvorbe hélixu ("Colour" →

"Helix

propensity") - najviac náchylné aminokyseliny sú
označené alovou farbou a menej náchylné zase
zelenou (Obr. 39, krok 3).
• Náchylnosť ku tvorbe vlákna ("Colour" → "Strand
propensity") - najviac náchylné aminokyseliny sú
označené žltou farbou a najmenej náchylné modrou
(Obr. 39, krok 4).
• Náchylnosť ku tvorbe slučky ("Colour" →

"Turn

propensity") - najviac náchylné aminokyseliny sú
označené červenou farbou a najmenej náchylné
modrozelenou (Obr. 39, krok 5).
• Index ponorenosti ("Colour" →

"Buried index") –

charakterizuje najviac "ponorené" aminokyseliny
(modrá) a najmenej ponorené (zelená) (Obr. 39, krok 6).

Obr. 39 Farebné schémy pre porovnané aminokyselinové sekvencie
programe Jalview

de nované regióny v
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5
Identifikácia biomolekúl
pomocou hmotnostnej
spektrometrie

Elena Bencúrová

Úvod do hmotnostnej spektrometri
Hmotnostná spektrometria (HS) patrí medzi rýchlo
rozvíjajúce sa analytické metódy umožňujúce
kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu molekúl; od
štruktúry počnúc až po ich chemické vlastnosti. Okrem
toho iba táto metodika umožňuje presné meranie
molekulovej hmotnosti pre charakterizáciu rozličných
látok. Pomocou hmotnostnej analýzy dokážeme určiť
n i e l e n p r i m á r n u š t r u k t ú r u m o l e k u l y, a l e t i e ž
posttranslačné a chemické modi kácie proteínov a
biologicky aktívnych látok (napr. fosforylácia,
glykozylácia, oxidácia a podobne), určiť presný
izotopový pomer chemických prvkov vo vzorke ale aj
identi káciu neznámych vzoriek.

(napr. môže slúžiť na detekciu užívania drog,
identi káciu najrôznejších molekúl, vrátane
mimozemských častíc, identi káciu a detekciu
patogénov a iné).
Komplexné biologické materiály, ako sú krv, plazma,
celobunkové lyzáty či exsudáty však poskytujú celé
spektrum proteínov, organických a anorganických solí,
ktoré sú pre analýzy nežiaduce, preto nevyhnutným
krokom pre HS je stále dôkladná príprava vzoriek a ich
puri kácia. Bežne sa využívajú puri kačné metódy ako
sú kvapalná chromatogra a, membránová dialýza,
centrifugácia, imunoprecipitácia či elektroforéza. Takto
nielen zvýšime citlivosť pri meraní vzoriek, ale znížime aj
možnosť výskytu nešpeci ckých výsledkov.

Základom HS je meranie pomeru medzi hmotnosťou
a nábojom iónov (pomer m/z), pre ktoré sa využívajú
dva typy metód:

V biológii, chémii, biochémii a v medicínskych odboroch
má HS využitie najmä pri analytických aplikáciách, napr.
kontrola a analýza potravín, identi kácia proteínov,
odhaľovanie rozličných mutácií a chýb pri sekvenovaní
DNA, analýza znečistenia životného prostredia,
v súdnom lekárstve, fyzikálnych, kinetických,
chemických reakciách, v geochronológii, pri
interakciách medzi iónmi a molekulami, v determinácii
termodynamických parametrov a v iných oblastiach.

a) „ľahká ionizácia“, kedy molekula obsahuje len malé
množstvo energie a jej fragmentácia na ióny je malá,
b) „tvrdá ionizácia“, ktorá generuje ióny s vysokou
vnútornou energiou, pričom sa fragmentujú ešte pred
opustením iónového zdroja.
Medzi najčastejšie využívané metódy ionizácie v praxi
patria metódy „ľahkej ionizácie“, a to elektrosprejová
ionizácia (electrospray ionization - ESI, slúžiaca na
detekciu väčších, neprchavých alebo nestabilných
molekúl) a matricou asistovaná laserová desorbčná
ionizácia (matrix-assisted laser desorption/ionization MALDI, využívajúca sa na detekciu väčších molekúl,
napr. proteínov, polymérov, biomolekúl a ťažkých
analytov).

Prvýkrát sa využila laserová separácia iónov a MALDI
metóda v roku 1988, kedy Hillenkamp a Karas použili
kyselinu nikotínovú ako matricu a Nd:YAG laser pre
štúdium veľkých molekúl. Odvtedy sa vyvinulo viacero
typov ionizačných prístrojov, laserov a matríc, ktoré
dnes patria k najpoužívanejším typom nástrojov
používaných na charakterizáciu najrozličnejších
proteínov, peptidov, biomolekúl a anorganických látok.

Hlavnou výhodou HS je, že pre získanie hmotnostného
spektra je potrebné len veľmi malé množstvo vzorky,
a to len 10-15 Mol (t.j. 1 femtomol) pre molekulu
s hmotnosťou 1kDa. Takto možno identi kovať molekuly
s veľmi nízkou koncentráciou, čo má viacero
praktických výhod, najmä pri sledovaní rôznych
biologických, organických a anorganických parametrov

HS je metóda rýchla, presná, vysoko špeci cká
a pomocou nej možno pomer ne jednoducho
interpretovať dáta, čo jej vyslúžilo mimoriadnu
popularitu po celom svete.
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Základné pojmy hmotnostnej spektrometri
Hmotnostný spektrometer je prístroj, ktorý dokáže
generovať ióny z atómov a molekúl a zároveň ich
separovať na základe pomeru hmotnosti iónu a jeho
náboja. Skladá z troch základných častí:
•

zdroj iónov,

•

hmotnostný analyzátor,

•

detektor.

Pre MALDI analýzu sa využívajú pozitívne nabité ióny,
ktoré vznikajú zo zmesi vzorky a matrice. Laserový lúč
(UV, IČ) zo spektrometra prechádza cez zmes vzorky
a matrice, ktorá absorbuje laserové žiarenie.
Najčastejšie bývajú ako matrice používané:
a) deriváty nízkomolekulových aromatických kyselín,
ktoré dokážu absorbovať energiu laserového žiarenia,
b) glycerol s prídavkom jemného kobaltového prášku,

Zdroj ióno

c) modi kovaný povrch (Si)-DIOS (2).

Funkciou zdroja iónov je produkovať ióny zo vzorky
a vytvárať iónový zväzok. Taktiež tu dochádza
k fragmentačným reakciám. Ionizácia má rozličnú
energetickú náročnosť, ktorá sa pohybuje od 7 – 16 eV.
Najčastejšie využívanou ionizačnou technikou je
ionizácia z plynnej fázy alebo ionizácia z kvapalnej fázy,
ktorá sa používa najmä pri neprchavých látkach.

Zoznam najčastejšie používaných matríc a ich využitie je
uvedený v tabuľke 1.
Excitované molekuly matrice spôsobia jej vyparovanie
do vákua a neprchavé molekuly vzorky sa dostávajú do
plynnej fázy. Výber vhodnej matrice zabezpečí nielen
protonizáciu a deprotonizáciu vzorky, ale zabráni aj
fragmentácii molekúl.

Tab. 1 Prehľad najpoužívanejších matríc pre MALDI-TOF analýzu
DHB

SA

CHCA

Kyselina 2,5-

Kyselina

A-Cyano-4-hydroxy

dihydroxy-benzoová

sinapová

škoricová kyselina

Peptidy

!

!

!

Proteíny

!

!

!

Sacharidy

!

Lipidy

!

!

DIT

DHAP

DAN

Ditranol Trihydroxyacetón 2,6-dihydroxyacetón 1,5-diamino
fenón

fenón

naftalén

!
!

!

Oligonukleotidy

!

!
!

Oligosacharidy

!

Glykoproteíny

!

Syntetické9
polyméry

THAP

!

!

Vzorky9s9vysokým9
obsahom9solí

!
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Zmes matrice a vzorky sa po absorbovaní laserového
žiarenia kryštalizuje, evaporuje a matrica sa začlení do
štruktúry molekuly vzorky. Toto začlenenie sa je
podmienkou správneho fungovania celého procesu
desorpcie/ionizácie. Kryštalizovaný povrch vzorky je
vystavený silnému krátkovlnnému laserovému pulzu.
Tento proces sa deje vo vákuu. Energetická väzba, ktorá
je potrebná pre ióny, pochádza z UV alebo IR žiarenia
a zodpovedá za výslednú excitáciu molekuly. Excitačná
energia sa zachováva v molekule matrixu v relaxovanom
stave len veľmi krátky čas v rámci pevnej štruktúry a
spôsobuje silné zakrivenie expanzie. Tento proces je
nasledovaný tranzíciou do fázy, kedy je pevná štruktúra
vaporizovaná.

stretávame aj s jednotkou Dalton (Da), ktorá je približne
rovnaká ako hmotnosť jedného protónu alebo neutrónu.
Da sa používa pri charakterizácii molekúl, proteínov
a zlúčenín (napr. ión benzénu C6H6 = 78 Da, pričom 1
Da predstavuje hmotnosť hypotetického atómu
s atómovou hmotnosťou rovnou jednej.
Poznáme niekoľko typov analyzátorov:
1. Analyzátor s dvojitým zaostrením (magnetický), kedy
sa ióny separujú najprv pomocou elektrostatického
náboja a následne podľa ich hmotnosti, výsledkom je
separácia podľa m/z.
2. Kvadrupólový analyzátor, ktorý pracuje na princípe
zmeny jednosmerného a rádiofrekvenčného napätia a
umožňuje detegovať látky len s určitým m/z.

Hmotnostný analyzáto
Hmotnostný analyzátor slúži na rozdelenie zväzku iónov
na základe m/z pomeru. Medzi najbežnejšie analyzátory
patria kvadrupólový lter, iónová pasca, časovopreletový lter, magnetický sektor a iónová rezonancia,
ktoré sa líšia v schopnosti disperzie iónov. Doba preletu
iónov sa meria vo vákuovej trubici, pričom výsledný m/z
pomer je stanovený na základe energetickej rovnice

!
kde (E) je kinetická energia iónu, (m) je jeho hmotnosť a
(v) rýchlosť, pričom m/z pomer sa udáva v jednotkách
Th (Thomson, podľa zakladateľa HS). Naproti tomu, na
určenie molekulovej hmotnosti sa používajú atómové
hmotnostné jednotky (atomic mass units, amu/u;
1,66053886 × 10-27kg), ktoré charakterizujú
separované ióny podľa ich hmotnosti a náboja, pričom
1 amu je de novaná ako 1/12 z hmotnosti atómu 12C.
Pri analýze izotopov udáva hmotnostné číslo nielen
počet protónov a neutrónov, ale zároveň toto číslo
takmer úplne presne korešponduje s atómovou
hmotnosťou
(napr. 1H = 1,007825 amu, 16O =
15,99415 amu). Okrem jednotky amu sa v HS

3. Iónová pasca – kvadrupólový analyzátor, obsahuje tri
hyperbolické elektródy (prstenec a dve koncové
čiapočky), ióny letia zo zdroja iónov do héliovej „pasce“,
ktorá je schopná sa otvárať a zatvárať vďaka napäťovým
pulzom. Výsledný pohyb iónov je potom nepravidelný.
4. Lineárny TOF analyzér – ióny sú urýchľované
v lineárnej trubici, ale bez magnetického poľa.
5. Re ektronový TOF analyzér – kombinácia
elektrostatického analyzátora a re ektróna (t.j. iónového
zrkadla), kedy je znížená kinetická energia iónu, ale
zvýšený čas preletu, čo zvyšuje rozlíšenie, ale na úkor
m/z.

Detekto
V detektore sa vytvára analógový signál, ktorý je
úmerný počtu dopadajúcich iónov. Tento signál je ďalej
digitalizovaný a spracovávaný pomocou pripojeného
riadiaceho počítača, ktorý ho vyhodnocuje do podoby
hmotnostného spektra. V súčasnosti sa pre analýzu
vzoriek využívajú dva typy detektorov:
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• Detektory pre priame meranie – detegujú elektrický
prúd, ktorý vzniká priamym dopadom iónov a využívajú
sa predovšetkým na stanovenie izotopového zastúpenia
jednotlivých prvkov (napr. v geológii).
• Násobičové detektory – najčastejšie používané
detektory, využívajúce násobenie elektrónov, ktoré
vznikajú po dopade iónov na anódu násobiča
elektrónov, príp. sú dopadajúce ióny konvertované na
fotóny a následne analyzované bežným fotonásobičom.

Princíp MALDI-TOF
Pri analýze molekúl pomocou MALDI-TOF sa využíva
ľahká ionizácia použitím matrice s preletovým
analyzátorom. Takto možno detegovať rôzne peptidy,
proteíny, nukleotidy, oligosacharidy, glykoproteíny,
protilátky, nukleové kyseliny, PCR - produkty a lipidy,
ako aj ich posttranslačné modi kácie.

Po nanesení vzorky s matricou na terčík (metódou
V skratke, ióny sa separujú podľa ich hmotnostného
tenkej vrstvy, dvojitej vrstvy, „dried droplet“ metódou) sa
náboja (pomer hmotnosti k náboju, m/z ratio).
takýto terčík vloží do evakuovaného hmotnostného
Separované ióny sú detegované pomocou
spektrometra (napr. MALDI-TOF), kde dusíkový laser
inkorporovaného detektora a výstup je dekódovaný do
spôsobí sublimáciu matrice (ožiarenie trvá cca 4 ns),
konečnej formy, a to buď v digitálnej alebo v gra ckej
schopnej absorbovať UV žiarenie pri určitej vlnovej
forme (čiarový graf, Obr. 1).
dĺžke. Táto následne sublimuje, pričom ióny
excitovanej matrice
so sebou nesú
molekuly vzorky, ktorá prechádza do
Obr. 1 Výstup z detektora vo forme čiarového grafu –
plynného skupenstva. Ióny sa dostávajú cez
naštiepené peptidy hovädzieho albumín
elektrické pole, kde nastáva ich
protonizácia/deprotonizácia. Molekuly nesú
jednotkový náboj a následne sa dostávajú
do hmotnostného analyzátora. Tu sú ióny
separované podľa ich hmotnosti a pomeru
hmotnosti a náboja, pričom „prelietajú“ cez
vákuovú trubicu, zabezpečujúcu voľný
pohyb týchto iónov. Elektrické pole, cez
ktoré sa dostávajú ióny, slúži ako urýchľovač
pohybu a zároveň dodáva iónom kinetickú
energiu. Ióny s rovnakým nábojom majú
rovnakú kinetickú energiu, preto sa ľahké
ióny pohybujú rýchlejšie ako tie s väčšou
molekulovou hmotnosťou. V detektore sa
následne meria celková doba preletu iónu
podľa vzorca

!
kde (t) je doba letu, (l) udáva dĺžku trubice, (m/z) je
pomer medzi hmotnosťou a nábojom iónu, (V) označuje
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napätie použité na urýchlenie iónu v iónovom zdroji a (e)
je elementárny náboj. Z toho vyplýva, že hmotnosť iónu
je určená jeho rýchlosťou po urýchlení v elektrickom
poli. Detektor je spojený s počítačom, ktorý pomocou
špeciálneho softvéru charakterizuje jednotlivé ióny, vo
forme textového alebo gra ckého súboru obsahujúceho
peptidový alebo proteínový pro l vzorky. Tento pro l
však závisí nielen od vzorky, ale aj od podmienok
kryštalizácie a koncentrácie proteínov v mieste ionizácie
(3). Tie sa následne porovnávajú s referenčnými
spektrami, dostupnými v on-line databázach.
To, ktorú metódu HS si zvolíme, závisí od viacerých
faktorov. V prvom rade je dôležité samotné skupenstvo
vzorky a z toho vyplývajúce vlastnosti, podľa ktorých si
vyberieme najvýhodnejšiu metódu analýzy.
Pre látky v plynnom skupenstve volíme plynovú
chromatogra u alebo ohrievaný zásobník iónov,
historicky prvý vstupný systém, ktorý sa využíval pre
elektrónovú ionizáciu. V súčasnosti sa používa najmä
v systémoch využívajúcich elektrosprejovú ionizáciu
a konvenčnú chemickú ionizáciu, ale v malej miere (4).
Plynovou chromatogra ou možno identi kovať plynné
látky, ale aj tepelne nestabilné a vysokopolárne
organické látky. Táto metóda patrí medzi najčastejšie
analytické metódy na identi káciu látok v biochémii,
environmentalistike, biológii a v ďalších odvetiach,
pretože umožňuje identi káciu a kvanti káciu nielen

jednotlivých látok, ale aj zložitých komplexov (napr.
možno analyzovať kontaminanty v ovzduší, vode,
potravinách a pod.) (5). Tieto metódy využívajú na
ionizáciu buď elektrónový dopad (electron impact, EI),
ionizáciu poľom ( eld ionization, FI) alebo chemickú
ionizáciu (CI).
Látky v kvapalnom skupenstve analyzujeme podobne
ako plynné, teda buď cez ohrievaný zásobník iónov,
plynovú chromatogra u alebo priamym vložením vzorky
do analyzátora. Pre polárne zlúčeniny využívame EI a FI,
pre analyty s +/- nábojom je to CI.
Väčšiu variabilitu metód poskytujú vzorky v tuhom
skupenstve. Solubilné analyty možno analyzovať
pomocou FI alebo desorpciou poľom a jej následným
injektovaním na emitor nachádzajúci sa v zdroji iónov
(Field desorption/Liquid injection eld desorption
ionization, FD/LIFDI), bombardovaním atómov (Fast
atom bombardment, FAB), chemickou ionizáciou
v podmienkach atmosférického tlaku (APCI), ionizáciou
elektrosprejom (ESI) alebo matricou asistovanou
laserovou desorbčnou ionizáciou (MALDI). Malé
nesolubilné vzorky možno identi kovať pomocou UV laserovou desorbčnou ionizáciou bez použitia matrice
(Matrix - free UV - laser desorption/ionization, LDI) alebo
sekundárnou iónovou HS (SIMS). Súhrnný prehľad je
zobrazený na obrázku 2 (6).
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Obr. 2 Stručný prehľad metód identi kácie látok podľa ich fyzikálnych vlastnost
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Identifikácia biomolekúl prostredníctvom Peptide Mass
Fingerprinting
algoritmy (7, 8).
V súčasnosti existuje niekoľko
bioinformatických softvérov na identi káciu proteínov
z HS. Tieto programy možno zaradiť do troch kategórií:

Úvod do Peptide Mass
Fingerprintin
Peptid Mass Fingerprinting je metóda na identi káciu
p r o t e í n o v, k d e p o m o c o u H S d o c h á d z a k
proteolytickému štiepeniu fragmentov proteínu na
p e p t i d y, k t o r é s ú p o ro v n á v a n é s o z n á m y m i
hmotnosťami peptidov v proteínových a nukleotidových
databázach.
Z á k l a d o m š t i e p e n i a p ro t e í n o v j e p r í t o m n o s ť
š p e c i c k é h o e n z ý m u a l e b o c h e m i c k e j l á t k y.
Najčastejšie sa využíva trypsín, ktorý štiepi proteín v
oblasti lyzínových a arginínových zvyškov (okrem tých,
po ktorých nasleduje prolín). Existuje mnoho proteáz
a chemických látok, no najčastešie sa používa trypsín.
Každý proteín sa štiepi špeci cky, peptidy majú
špeci ckú sekvenciu, dĺžku a najmä hmotnosť. Tie sú
porovnávané v databázach pomocou špeciálnych
softvérov (kde možno uviesť i mnohé ďalšie informácie
o peptidoch, napr. pI, očakávané posttranslačné
modi kácie atď., Obr. 3). Na prvý pohľad sa môže zdať,
že objem dát a k nim prislúchajúce výpočty sú veľmi
početné, našťastie existuje veľa bioinformatických
nástrojov, ktoré pomáhajú identi kovať proteíny podľa
ich peptidového pro lu (7-9).
Z MALDI-TOF spektra možno získať niekoľko desiatok
m/z hodnôt. Nie všetky zodpovedajú naštiepeným
peptidom neznámeho proteínu. Pomerne často sa
vyskytujú chyby v meraní m/z, kontaminácie (napr.
keratín) a prítomnosť neočakávaných posttranslačných
m o d i k á c i í , k t o r é m ô ž u p o z m e n i ť v ý s l e d k y.
Najjednoduchším spôsobom ako určiť
najpravdepodobnejší výsledok je porovnávať výsledné
skóre proteínov. Ak sa zadá len jedna hodnota m/z, tak
sa získa hneď niekoľko výsledkov. Čím viac meraní m/z
je k dispozícii, tým bude väčšie skóre. Taktiež, väčšie
proteíny dávajú zvyčajne väčšie skóre ako tie menšie.
Preto sa odporúča udávať aj molekulovú hmotnosť
proteínu. Všetky údaje potom vyhodnotia so stikované

1. Jednoduché freeware softvéry, ktoré fungujú na
princípe analýzy hodnôt m/z, pričom obsahujú niektoré
jednoduché funkcie, napr. hmotnostnú odchýlku. Patria
tu PepSea, PeptIdent, Multident a iné.
2. Freeware softvéry využívajúce zložitejšie algoritmy,
kde možno pridávať aj informácie o veľkosti proteínov,
napr. MOWSE, MS-Fit a iné.
3. Softvéry, umožňujúce podrobnejšie štatistické
vyhľadávanie pre odhad pravdepodobnosti, obsahujú
mnohé funkcie a možno sem pridávať najrôznejšie
informácie o proteíne a jeho fragmentoch, napr.
ProFound alebo Mascot (8).
Prvým krokom na identi káciu proteínu je výber vhodnej
databázy. Vybrať si možno z proteínových databáz
alebo z databáz obsahujúcich génové sekvencie
(génové sekvencie sú následne preložené do
proteínovej sekvencie). Jednou z najčastejšie
používaných databáz je Swiss-Prot (www.uniprot.org),
ďalej sú to napr. OWL (http://bioinf.man.ac.uk/
dbbrowser/OWLh) a NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov).
Užívateľ si môže zvoliť tiež pôvod vzorky (organizmus,
z ktorého pochádza vzorka), čo ovplyvní najmä počet
falošných zhôd pri identi kácii proteínov (napr. pri
hľadaní proteínu myši možno hľadať voči všetkým
organizmom, dostaneme 50 zhôd; voči hlodavcom, kde
možno získať 25 zhôd alebo len voči sekvenciám z myší
s 5 zhodnými výsledkami), ako aj rozpätie molekulovej
hmotnosti, čím sa zníži počet zhodných výsledkov, a tak
dostaneme výsledky, ktoré sú viac pravdepodobné (8).
Okrem databázy je potrebné zadať aj použitú proteázu,
ktorou bol naštiepený proteín a špeci kovať množstvo
tzv. chybných štiepení. Tieto štiepenia sú výsledkom
nekompletného štiepenia, a takmer stále sú prítomné vo
vzorke. Okrem toho možno zadať niektoré bežné
modi kácie ako fosforylácia, glykozylácia, modi kácie
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Obr. 3 Gra cké znázornenie Peptide Mass Fingerprint

Prvým krokom je izolácia proteínov z celobunkového lyzátu alebo tkaniva, ktoré sú
frakcionované a separované prostredníctvom SDS-PAGE. Vyrezané proteíny sú
následne digestované a puri kované (Obr. 4). Digestované proteíny sú analyzované
hmotnostným spektrometrom, kde je zaznamenávaná ich hmotnosť a čas preletu a
softvér potom vygeneruje ich peptidové spektrá, príp. aj ich sekvencie (v MS/MS móde.)
(10
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Obr. 4 Postup pre enzymatickú digesciu proteínu z gélu
1. Vyrezanie proteínového spotu z gélu.
Vyrezávame ideálne v bezkeratínovom prostredí – aby sa predišlo prípadnej kontaminácii s
keratínom.
2. Odfarbenie gélu.
V prípade farbenia Coomassie Blue využijeme 50 % acetonitril, v prípade farbenia
striebrom gél odfarbíme roztokom K3Fe(CN)6 vo vode. Gél premývame, až kým nezostane
číry. Nakoniec premyjeme v destilovanej vode.
3. Alkylácia.
Gél inkubujeme 1 hodinu v 20 mM DTT v 100 mM amónium bikarbonáte pri 56 °C,
roztok odstránime.
4. Redukcia.
Ku gélu pridáme 55 mM iodoacetamid v 100 mM amónium bikarbonáte, inkubujeme v
tme 45 minút pri izbovej teplote, odstránime roztok. Bod 3 a 4 sú nie sú pri každej digescii,
využívajú sa najmä pri proteínovom štiepení z 2DE. Redukcia slúži na odstránenie
disulfidických väzieb, alkylácia predchádza ich opätovnému sformovaniu.
5. Vysušenie gélu pridaním 100% acetonitrilu, inkubujeme 5 minút, odstránime acetonitril.
Opakujeme ešte raz a gél vysušíme vo vákuu.
6. Digescia a extrakcia.
Gél inkubujeme v trypsíne v koncentrácii 6,7 ng/µl v 100 mM amónium bikarbonáte,
inkubujeme 15 minút na ľade a pridáme 50 mM amónium bikarbonát, inkubujeme 12-16
hodín pri 37 °C.

7. Na zastavenie reakcie pridáme 5% kyselinu mravčiu v 50% acetonitrile. Po prečistení
vzorky ju zmiešame s matricou, injektujeme na terčík a analyzujeme na hmotnostnom
spektrometri (napr. MALDI).
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na N-terminálnom konci a podobne. Program následne
vygeneruje zoznam hodnôt pre modi kované aj
nemodi kované peptidy a porovná ich so zvolenými
databázami (8, 9).

nešpeci ckého štiepenia proteínu. Okrem toho sa tu
nachádza aj odkaz na bioinformatický nástroj BioGraph,
ktorý gra cky znázorní výsledky z PeptIdent.

MultiIden

PeptIden
Je (http://vsites.unb.br/cbsp/paginiciais/pepident.htm)
bioinformatický nástroj, pomocou ktorého možno
identi kovať proteíny prostredníctvom pI, molekulovej
hmotnosti a dát z Peptide Mass Fingerprintingu. Dáta
sú porovnávané s teoretickými peptidami z databáz
SWISS-PROT/TrEMBL. Program dovoľuje ltrovať
vyhľadávanie len v rámci jedného druhu organizmu
alebo skupiny druhov. PeptIdent sa vyznačuje dvomi
špeci ckými vlastnosťami:

Je (http://web.expasy.org/multiident/multiident.html)
bioinformatický nástroj na identi kovanie proteínov z 2D
gélov, ktorý možno použiť i ako nástroj na analyzovanie
proteínov z HS. Pre toto analýzu proteínov možno
použiť viacero údajov o proteínoch:
• izoelektrický bod (údaj z 2D gélu),
• molekulovú hmotnosť (údaj z 2D alebo HS),
• aminokyselinové zloženie,

• Pri výpočte teoretických hmotností peptidov
z databázy SWISS-PROT, program PeptIdent
automaticky nájde a odstráni signálny peptid a/alebo
propeptidy (prekurzory proteínov) ešte pred tým, než
začne analyzovať pI, molekulovú hmotnosť a samotné
dáta z HS.
• Pri výpočtoch sa berú automaticky do úvahy
posttranslačné modi kácie a alternatívny splicing.
Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú v on-line okne
internetového vyhľadávača alebo môžu byť zaslané
priamo na e-mailovú adresu užívateľa, pokiaľ zadal
svoje údaje do formulára. Zasielanie výsledkov sa
odporúča najmä pri vyhľadávaní proteínov s veľkou
hodnotou pI, molekulovou hmotnosťou, pri
nešpeci kovaní taxonomických údajov a v prípade, že
bolo zadané veľké množstvo peptidových hmotností. Pri
takomto vyhľadávaní sa predlžuje čas analýzy, a preto
pri výpadku internetovej siete možno ľahko stratiť
výsledky.
Po zobrazení stránky s výsledkami sa nám tiež zobrazia
prepojenia na ostatné programy pre hlbšiu analýzu
proteínu, konkrétne FindMod, GlycoMod a FindPept,
ktoré slúžia na potvrdenie výsledkov, charakterizáciu
proteínov na základe potencionálnych posttranslačných
modi kácií proteínu, vyhľadávanie potencionálnych
miest aminokyselinových substitúcií a na určenie

• zoznam hmotností peptidov (získané enzymatickým/
chemickým štiepením HS).
Program pracuje v batch móde, teda informácie
o proteíne zadáva užívateľ do ExPASy serveru
prostredníctvom internetového vyhľadávača a výsledky
sú zaslané na e-mailovú adresu (11, 12).
Pre identi kovanie proteínu získaného pomocou HS je
potrebné vyplniť nasledovné polia (Obr. 5):
a) Molekulová hmotnosť proteínu je uvádzaná
v daltonoch. Pre bakteriálne proteíny zadávame asi ±
20% nami určenej hmotnosti proteínu (získanej z HS, 2D
a pod.), pre eukaryotické proteíny by mala byť táto
hmotnosť v rozmedzí ± 30 % (kvôli posttranslačným
modi káciám). Glykoproteíny alebo iné silno
modi kované proteíny majú zvyčajne oveľa väčšiu
skutočnú molekulovú hmotnosť ako ich predpoklad
v databázach. Preto je výhodné zadávať okrem
molekulovej hmotnosti aj izoelektrický bod. Ak
zadávame len hmotnosť, vložíme do poľa pI údaj
7.0 ± 10 jednotiek. Ak vyhľadávame len podľa pI,
hmotnosť zadávame 100.000 Da ± 100 %.
b) Taxón - zadávanie názvov používaných v databáze
SwissProt zabezpečí hľadanie len v databáze proteínov
daného prokaryota alebo eukaryota. Ak nevieme, čo
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presne hľadáme, zvolíme „ALL“. Ak sa jedná
o organizmus s viacerými názvami, použijeme jeden zo
zoznamov obsahujúcich podporované mená na stránke

proteínov podľa zloženia aminokyselín, vypočíta ich
teoretickú molekulovú hmotnosť. Pre Peptide Mass
Fingerprinting je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

(http://www.uniprot.org/docs/speclist alebo http://
www.uniprot.org/taxonomy/). Ak zadáme možnosť
„single species matching“, kde sme použili napr. Rattus
norvegicus, hľadania sa budú týkať len potkana. Táto
možnosť je vhodná najmä pre organizmy, ktoré majú
dobre zmapovaný genóm. Ak hľadáme proteín druhu,
ktorý nie je dobre zmapovaný, použijeme možnosť
„cross-species matching“.

• Zoznam nameraných peptidových hmotností - zadáme
zoznam molekulových hmotností peptidov, získaných
z HS. Vložíme všetky namerané peptidy, oddelíme ich
medzerou alebo ich vkladáme do nového riadka. Taktiež
možno kopírovať zoznam z Excelu alebo inej tabuľkovej
aplikácie a priamo vložiť do formulára.

c) Kľúčové slová sú zadávané v prípade, že chceme
prehľadávať len v databáze SwissProt. Zoznam
kľúčových slov sa nachádza na stránke http://
www.uniprot.org/docs/keywlist.
d) Peptide Mass Fingerprinting - veľmi dôležité je
nezabudnúť zaškrtnúť možnosť „Peptide Mass
Fingerprinting“ (Obr. 6). Program umožňuje analýzu
peptidov, ktoré boli získané z enzymatickej alebo
chemickej digescie a následne odmerané pomocou HS.
MultiIdent vygeneruje zoznam najviac zodpovedajúcich

• [M] / [M+H]+ peptidy - zvolíme, či sú naše peptidy [M]
alebo [M+H]+ pričom pri druhej možnosti sa ku
každému peptidu pripočíta jeden protón pred analýzou
peptidov.
• Výber digesčného činidla - zvolíme enzým alebo
chemické činidlo použité na štiepenie proteínu.
K dispozícii sú tieto digesčné činidlá: trypsín, lyzín,
CNBr, arginín, asparagín, asparagín/lyzín, asparagín
kyselina glutámová, kyselina glutámová,
chemotrypsín, pepsín, proteináza K a termolyzín.

Obr. 5 Príklad vypĺňania údajov v programe MultiIdent

!
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Obr. 6 Užívateľské prostredie v programe MultiIdent pre možnosť Peptide Mass
Fingerprinting

• Modi kácie cysteínu – zvyčajne sú proteíny pred
generovaním peptidov redukované a alkylované. Tieto
pocesy zabezpečia rozbitie všetkých disul dických
väzieb v proteíne. Ak proteín bol takto ošetrený,
klikneme na "with all cysteines treated with", a zvolíme
reagent ktorý sme použili. Na výber máme.
iodoacetamid, kyselina iódooctová, 4-vinyl pyridén
a akrylamid. Je potrebné uvedomiť si, že cysteíny
reagujú s voľnými akrylamidovými monomérmi, ak sa

majú analyzovať proteíny získané z polyakryamidovej
elektroforézy.
• Modi kácie metionínu - tu je možné zvoliť, či boli
všetky metioníny v proteíne oxidované. Ak boli
oxidovné, MultiIdent modi kuje všetky peptidy
obsahujúce metionín pred porovnaním s teoretickými
molekulovými hmotnosťami peptidov z databáz. Táto
možnosť sa vzťahuje na proteíny, ktoré boli
pripravované gélovou elektroforézou.
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• Tolerancia voči teoretickej hmotnosti peptidu - v tomto
poli možno zvoliť, akú toleranciu pri analýze peptidov
má program použiť. Napríklad, ak máme hmotnosť
peptidu 850,2 Da a zadáme toleranciu ± 4 Da, budú
brané do úvahy peptidy s hmotnosťou 846,3-854,3 Da.
Pri výbere tolerancie je potrebné zvážiť niekoľko
faktorov. Prvým faktorom to presnosť HS. Pri získavaní
peptidového spektra z MALDI alebo elektrospreja
možno dosiahnuť presnosť na jednu desatinnú čiarku
a odporúča sa použiť toleranciu ± 2 až 4 Da pre MALDI
a ± 1 až 2 Da pre elektrosprej. Druhým dôležitým
faktorom je charakter samotnej vzorky; či ako výsledok
očakávame zhodu daného organizmu (napr. len Mus
musculus, s dobre zmapovaným genómom) alebo sú
to medzidruhové zhody proteínov. Ak sa jedná o prvý
prípad, nie je tolerancia potrebná, ale ak analyzujeme
proteín organizmu so slabo zmapovaným genómom,
vyžaduje sa zadanie tolerancie. Zoznam všetkých
druhov možno nájsť na stránkach http://
w w w. u n i p ro t . o rg / d o c s / s p e c l i s t a h t t p : / /
www.uniprot.org/taxonomy/.
• Skóre pre Peptide Mass Fingerprinting - skóre je
jednoducho povedané množstvo peptidov, ktoré
zodpovedajú peptidom zo SwissProt databázy.

• Výsledky - vo formulári možno nastaviť, v akom
formáte majú byť zaslané výsledky na e-mailovú adresu
(Obr. 7). Na výber sú tieto:
SwissProt výstup pre vybraný organizmus a zadané
kľúčové slovo na základe aminokyselinovej sekvencie,
pI a molekulová hmotnosť sa do výsledkov
nezapočítavajú.
➡

SwissProt výstup pre zadané kľúčové slovo
a aminokyselinovú sekvenciu, pričom organizmus, pI
a molekulová hmotnosť sa do výsledkov
nezapočítavajú.
➡

SwissProt výstup pre vybraný organizmus, kľúčové
slovo, pI a molekulovú hmotnosť.
➡

Formulár ponúka možnosť kombinovať
predchádzajúce položky, ako aj zvoliť, či chceme
výsledok obsahujúci skóre pre jednotlivé peptidy, a/
alebo integrované skóre. Nakoniec zvolíme možnosť
„Perform the search!“ pre potvrdenie a zaslanie
informácií o neznámom proteíne, alebo „Reset all els!
“ pre vymazanie všetkých polí.
➡

Obr. 7 Možnosti pre zaslanie výsledkov v programe MultiIdent
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Mascot/Matrix science
Mascot server (http://www.matrixscience.com/) je veľmi
obľúbený program na identi káciu proteínov a využíva
tri rozličné metódy:
1. Peptide Mass Fingerprinting vyhľadávanie
využívajúce hmotnosti peptidov.

3. MS/MS Ion Search, vyhľadávajúci v databázach na
základe neinterpretovaných MS/MS dát jedného alebo
viacerých peptidov.
Pre bezplatné použitie programu sa k vyhľadávaciemu
formuláru možno dostať buď preklikaním z hlavnej
stránky, alebo kliknutím na odkaz „MASCOT Peptide
Mass Fingerprinting“ (Obr. 8).
Do formulára zadáme jednotlivé údaje nasledovne:

2. Sequence Query kombinujúci informácie o hmotnosti
peptidov a ich aminokyselinové sekvencie.

„Your name“
a „E-mail“ (Obr. 8, krok 1) sú pre
bezplatnú on-line verziu povinné. Výsledky hľadania sú

Obr. 8 Užívateľské prostredie Mascot serveru
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Tab. 2 Zoznam databáz podporovaných programom Mascot

Databáza

Popis

EST

EST divízie databázy EMBL obsahujú cDNA sekvencie rozličných druhov. Databáza
má 10 divízií: Environmental_EST, Fungi_EST, Human_EST, Invertebrates_EST,
Mammals_EST, Mus_EST, Plants_EST, Prokaryotes_EST, Rodents_EST a
Vertebrates_EST. Umiestnenie databázy: http://www.ebi.ac.uk/embl/

MSDB

Táto databáza nebola updatovaná od roku 2006, preto údaje v nej môžu byť zastarané.
Umiestnenie databázy: ftp://ftp.ncbi.nih.gov/repository/MSDB/msdb.nam

NCBInr

Rozsiahla databáza proteínov, umožňujúca využívanie nástrojov BLAST a Entrez pre
vyhľadávanie podobných proteínov.
Umiestnenie databázy: ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/db/

SwissProt

Vysokokvalitná, neustále updatovaná databáza, ideálna pre vyhľadávanie v Peptid Mass
Fingerprinting móde.
Umiestnenie databázy: http://web.expasy.org/

contaminants

Táto databáza obsahuje peptidové spektrá najbežnejších kontaminantov.
Umiestnenie databázy: http://maxquant.org/contaminants.zip

cRAP

Databáza obsahujúca kontaminanty.
Umiestnenie databázy: http://www.thegpm.org/crap/index.html

k dispozícii kedykoľvek, v prípade využívania platenej
verzie (in-house) tieto údaje nie je potrebné zadávať.

Výber enzýmu „Enzyme“ (Obr. 8, krok 5) použitého na
digesciu. Zoznam enzýmov je uvedený v tabuľke 3.

Názov vyhľadávania “Search title“ (Obr. 8, krok 2) - toto
pole nie je povinné, v prípade jeho zadania sa objaví
názov v hornej časti výpisu výsledkov vyhľadávania.

Nastavenie počtu chybných štiepení „Allow up to“ (Obr.
8, krok 6) má pri okonalom naštiepení proteínu hodnotu
rovnú 0. Ak sú pochybnosti o dokonalom natrávení,
zvolia sa hodnoty 1 alebo 2. Vyššie hodnoty sa
neodporúčajú, pretože každé ďalšie zvýšenie hodnoty
môže závažným spôsobom zmeniť výpočty pri zhode
a vznikajú klamlivé výsledky.

„Database(s)“ (Obr. 8, krok 3), v ktorej sa bude
vyhľadávať. Mascot umožňuje vyhľadávanie v jednej
alebo vo viacerých databázach. Jediné obmedzenie
spočíva vo využití databáz s rovnakým typom údajov,
teda databáza obsahujúca cDNA sa nesmie kombinovať
s proteínovou databázou. K dispozícii sú na výber
databázy uvedené v tabuľke 2.
„Taxonomy“ (Obr. 8, krok 4) s možnosťou ltrovať
vyhľadávanie len na samotný druh alebo skupinu
druhov. Takto sa urýchli vyhľadávanie a je tu istota, že
zoznam výsledkov bude obsahovať len potrebné
informácie.

Modi kácie zahrňujúce všetky známe alebo očakávané
zmeny. Mascot podporuje dva typy modi kácií:
• Fixed modi cations“ (Obr. 8, krok 7), ktoré sa aplikujú
automaticky na zvolený N- alebo C-zvyšok. Ide
o úpravu molekulovej hmotnosti pre terminus, napr. ak
zvolíme karboxymetyláciu (C), zvyšok cysteínu
automaticky dostane hodnotu 161 Da (aj keď nameraná
hodnota bola odlišná).
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Tab. 3 Zoznam enzýmov podporovaných
softvérom Mascot (Upravené podľa
Perkins et al., 1999)
Enzým
Trypsín
Trypsín/P
Arg-C
Asp-N
Asp-N_ambic
Chymotrypsín
CNBr
CNBr+Trypsín
Kys. mravčia
Lys-C
Lys-C/P
LysC+AspN
Lys-N
PepsínA
TrypChymo
TrypsínMSIPI
V8-DE
V8-E

Miesto štiepenia

N alebo C terminál

KR

C

KR

C

R

C

BD

N

DE

N

FYWL

C

M

C

M, KR

C

D

C, N

K

C

K

C

K, DB

C, N

K

N

FL

C

FLYWLKR

C

KR, J

C, N

BDEZ

C

EZ

C

Žiaden*

* ak použijeme možnosť žiaden enzým, softvér
vyhľadá sekvencie proteínov, ktoré spĺňujú
ostatné zadané parametre vyhľadávania. Táto
možnosť sa využíva pre peptidy, ktoré boli
získané iným spôsobom, napr. MHC peptidy.
Táto možnosť však zvyšuje dobu vyhľadávania
a znižuje jeho citlivosť. Táto možnosť nie je
povolená pri hľadaní údajov z Peptide Mass
Fingerprint (13)

• „Variable modi cations“ (Obr. 8, krok 8) sa môžu ale
nemusia vyskytovať. Mascot testuje obe tieto možnosti,
voľba týchto modi kácií umožňuje nájsť najvyššiu
možnú zhodu. Napr., ak zvolíme oxidáciu (M) a peptid
obsahuje tri metioníny, Mascot bude hľadať zhodu pre
žiadny, jeden, dva alebo všetky oxidované metioníny.
Nesmieme zabudnúť, že pri nevhodnom zvolení
m o d i k á c i e v z n i k a j ú f a l o š n é z h o d y. Ta k t i e ž
vyhľadávanie so zadanými modi káciami trvá omnoho
dlhšie ako bez vyhľadávanie modi kácií alebo len
s xnými modi káciami. Mascot umožňuje použitie až 9
variabilných modi kácií v jednom vyhľadávaní, ale
„dávkovanie“ variabilných modi kácií musí byť veľmi
opatrné, už malá odchýlka môže znamenať úplne iné
výsledky.
Hmotnosť proteínu „Protein mass“ (Obr. 8, krok 9),
s voliteľným zadaním; ak ponecháme toto pole prázdne,
bude vyhľadávaný bez obmedzení.
Tolerancia peptidov „Peptide tolerancy“ (± hmotnostná
odchýlka, Obr. 8, krok 10) slúži na automatické
upravovanie nameraných hmotností peptidov, ktoré
možno zadávať v %, mmu (milli-mass units, teda
hodnota 0,001 Da), ppm (hodnota udávajúca časticu na
milión) a v Da.
Určenie náboja použitého pri experimentálnom
získavaní peptidových spektier „Mass values“ (Obr. 8,
krok 11), a to neutrálna hodnota (Mr), pripočítanie
protónu (MH+) alebo jeho odpočítanie (MH-).
Špeci kácia hodnôt hmotností – monoizotopické
„Monoisotopic“ alebo priemerné „Average“ (Obr. 8, krok
12), ktoré sme použili pri experimentálnom získavaní
dát.
Vloženie súboru s nameranými dátami „Data le“ (Obr.
8, krok 13). Dáta možno uložiť v týchto formátoch
*.pkm, *.xml, *.asc,* .pkl, *.dta a *.mzML.
Vloženie nameraných dát „Query“ (Obr. 8, krok 14) sa
vyplní len v prípade, že nebol vložený súbor s dátami.
Vkladajú sa len jednotlivé namerané hodnoty, každú do
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Obr. 9 Ukážka zoznamu výsledkov z Peptide Mass Fingerprinting hľadania v programe Mascot
(typ Concise Protein summary report)
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nového riadku. Ak sú k dispozícii hodnoty s vysokou
intenzitou (napr. nameraná hodnota 1585.1268), na
vyhľadávanie sa použijú prvé dve hodnoty za
desatinnou čiarkou (t.j. 1585.12).
Zobrazenie výsledkov hľadania „Report top hits“ (Obr.
8, krok 14) je možné navoliť si, koľko výsledkov
s najvyššou zhodou sa zobrazí.
Po vyplnení všetkých polí a kliknutí na „Start
Search“ (Obr. 8, krok 15) sa zobrazí stránka so súhrnom
výsledkov. Na výber sú dva typy výsledkov: stručný
súhrnný výpis proteínov („Concise Protein Summary“),
obsahujúci výpis proteínov zoradených podľa skóre do
niekoľkých skupín a výpis jednotlivých proteínov
(„Protein Summary“), kde je proteín uvedený
samostatne s množstvom informácií.
Pri stručnom súhrnnom výpise proteínov (Obr. 9) sa
v hlavičke nachádzajú informácie o užívateľovi („User“ a
„E-mail“) a databázach („Database 1“ „Database
2“ „Database 3“), ktoré boli pri vyhľadávaní použité čas a dátum hľadania „Timestamp“ (Obr. 9, krok 1).
Nasleduje histogram (Obr. 9, krok 2), v ktorom sú
gra cky znázornené skóre najpravdepodobnejšieho
proteínu a samotný výpis proteínov. Vo výpise sa
nachádzajú len základné informácie o proteíne, ako sú
názov, prístupové číslo s odkazom na podrobný výpis
(„Protein Summary“), teoretická molekulová hmotnosť
proteínu, jeho skóre a počet zhodných peptidov
(„Warning“ a „Top Score“).
V podrobnom proteínovom výpise („Protein Summary“,
Obr. 9, krok 3) sa v hornej časti nachádzajú podrobné
informácie o najvýznamnejšej zhode, t.j. identi kačné
číslo a názov proteínu, skóre zhody, teoretická hmotnosť

proteínu a teoretická hodnota pI. V ďalšej časti možno
využiť funkciu BLAST, informácie o taxóne nájdeného
druhu a odkazy na ďalšie zhodné proteíny zoradené
podľa ich skóre. Po užívateľom vložených informáciách
o modi káciách nasleduje sekvencia proteínu, kde sú
zhodné peptidy vyznačené červenou farbou.
V ďalšej časti (Obr. 9, krok 4) je uvedený rozpis
jednotlivých peptidov, vrátane polohy, nameranej
a teoretickej hmotnosti, informácii o zhodných
peptidoch a histogram znázorňujúci chyby
v nameraných hodnotách peptidov, ktoré sú udávané
v ppm a daltonoch. Čím je chyba menšia (t.j. blížiaca sa
k hodnote rovnej 0), tým je väčšia pravdepodobnosť
reálneho výsledku.
Po kliknutí na proteín (kliknutie na modrý odkaz v Obr. 9,
krok 4) sa zobrazí nové okno s rozšíreným spektrom
údajov o proteíne (Obr. 10) vrátane odkazov na
kódujúcu oblasť a CDS. Sú to:
• údaje o proteíne z databázy (Obr. 10, krok 1),
• parametre vyhľadávanie „Search parameters“ (Obr. 10,
krok 2),
• sekvencia proteínu „Protein sequence coverage“ (Obr.
10, krok 3), zhodné proteíny sú zobrazené červenou
farbou,
• súhrn zhodných peptidov (Obr. 10, krok 4),
• gra cké znázornenie chyby merania (Obr. 10, krok 5),
• rozšírené údaje o proteíne z databázy (Obr. 10, krok 6).
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Obr. 10 Príklad rozšíreného zobrazenia výsledku o proteíne v programe Mascot (typ Search
Results, Protein View

)
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ProFound

možných proteínových kandidátov s odkazmi na
UNIPROT databázu (Obr. 11).

ProFound (http://prowl.rockefeller.edu/) obsahuje široké
spektrum bioinformatických nástrojov na identi káciu
proteínov a ich ďalšiu analýzu. Program sa skladá
z niekoľkých súčastí:

2. ProteinInfo zahŕňa hneď niekoľko nástrojov pre
vyhľadávanie a analýzu proteínových sekvencií.
Pomocou neho možno vytvárať a analyzovať peptidové
mapy, analyzovať polohu disul dových väzieb, určiť in
silico fragmentáciu peptidov a iné.

1. ProFound je nástroj na vyhľadávanie proteínových
sekvencií, získaných prostredníctvom mapy
peptidových hmotností. Tento program pracuje na
základe Bayesianovho algoritmu, ktorý hodnotí
proteínové sekvencie v databáze podľa ich schopnosti
vytvárať peptidové mapy. Program využíva štandardné
vstupné dáta, ako sú informácie o digescii,
o modi káciách, hmotnostnú odchýlku a zoznam
peptidových hmotností. Po potvrdení a odoslaní dát sa
ukáže jednoduchá tabuľka s výsledkami a výpisom

3. PeptideMap slúži na detekciu a identi káciu
modi kácií v polypeptidových sekvenciách. In silico
analýza slúži na predikciu ovplyvnenia modi kácie
jednej aminokyseliny na celý reťazec (napr. schopnosť
interakcie v prípade metylácie alebo glykozylácie), ako
aj in silico analýzu viacerých zmien v aminokyselinách
súčasne, akou je napr. tvorba disul dickej väzby.

Obr. 11 Užívateľské prostredie ProFound
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4. PepFrag sa využíva na identi káciu proteínu zo
sekvencií, získaných pomocou tandemovej HS. Tento
nástroj slúži len v prípade, že sa jedná o samostatné
spektrum.
5. X! Tandem pracuje na podobnom princípe ako
PepFrag, pomocou ktorého možno identi kovať proteín
z údajov z tandemovej HS, ale v tomto prípade sa
analyzuje naraz niekoľko spektier súčasne.
6. X! Hunter je nástroj na identi káciu proteínov,
používajúci dáta z tandemovej HS, ktoré porovnáva
s knižnicou spektier, de nitívne priradených k určitej
peptidovej sekvencii.
7. GPMDB neslúži primárne na identi káciu, je dôležitou
súčasťou ProFoundu. Je to databáza spektier
tandemovej HS, ku ktorým sú priradené jednotlivé
peptidové sekvencie. Slúži pre potvrdenie správnosti
výsledkov z MS/MS.

možné zverejniť výsledky hľadania pre ostatných
užívateľov, ktorých si de nujeme (napr. všetci členovia
výskumného tímu). Užívatelia dokážu prechádzať
jednotlivými výsledkami hľadania, naviac sú tu niektoré
pokročilé funkcie, napr. porovnávanie výsledkov.
Na stránke sa nachádza hneď niekoľko vyhľadávacích
programov:
Programy využívajúce MS/MS dáta - Protein Prospector
využíva niekoľko programov na analýzu MS/MS
spektier, ktoré možno rozdeliť na dve skupiny: BatchTag programy (Batch-Tag Web a Batch-Tag), ktoré
vyhľadávajú dáta oproti databázam a vyhľadávacie
programy (Search Compare, Results Management
a Search Table), ktoré tieto výsledky spracovávajú
a interpretujú.

Programy vyhľadávajúce v databázach:
a) MS-Fit (Obr. 12) je jednoduchý program, ktorý priradí

ProteinProspector
Ďalším z bioinformatických programov, ktoré ponúkajú
identi káciu látok z dát získaných pomocou HS, je
Protein Prospector (http://prospector.ucsf.edu/). Tento
program využíva informácie z MS/MS spektra, pričom
sa pracuje s dvoma typmi analýz. Prvým typom je tzv.
„Batch-Tag“, kde sa namerané dáta porovnávajú s
databázou a výsledky tohto porovnania sú následne
zosumarizované. Tieto výsledky sú potom analyzované
v druhom programe nazvanom „Search Compare“,
ktorý hľadá zhodné proteíny. Protein Prospector
obsahuje dva rozličné formy Batch-Tag analýz – prvou
je „Batch-Tag Web“, pri ktorom je potrebné nahrať dáta
na server, teda je potrebná registrácia na server. Druhou
možnosťou je využiť verejný Batch-Tag formulár, ktorý
neukladá dáta na server, a teda nie je možné spätné
hľadanie s odlišnými parametrami.
Výhodou registrácie na Protein Prospector-e je
nepochybne to, že všetky hľadania sú uschované a je

dáta z hmotnostného spektrometra
s najpravdepodobnejšou proteínovou sekvenciou
databázy. Program pracuje len s jednoduchými
hmotnosťami proteínov a peptidov, nie s ich
fragmentami, pričom získané údaje, neidenti kujú
proteín 100%-ne, ale len na potvrdzujú danú hypotézu
o proteíne. Je to podporný program pre ostatné
softvéry, využíva sa najmä v súčinnosti s MS-Tag.
b ) M S - H o m o l o g y ( O b r. 1 3 ) b o l v y v i n u t ý n a
vyhľadávanie v databázach z informácií z de novo
sekvenovania peptidov. Na začiatok je potrebná in silico
fragmentácia dát, uskutočnená napr. pomocou
programu MS-Tag. Ak program nenájde žiadnu zhodu,
príčinou je buď nedostatočný počet dát, alebo proteín je
pre databázu neznámy. Pre použitie tohto nástroja sa
vložia do zoznamu peptidy, získané z programu pre de
novo sekvenovanie alebo iným spôsobom, a MSHomology vyhľadá peptidy, ktoré sú totožné
s proteínom v databáze alebo je jeho homológom.
Kvalita vyhľadávania závisí od počtu peptidov
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Obr. 12 Užívateľské prostredie programu MS-FIT

Obr. 13 Užívateľské prostredie programu MS-Homology
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a presnosti zapísanej sekvencie, ako aj od skúmaného
organizmu.

c) MS-Bridge (Obr. 14) je in silico nástroj na gra cké
porovnanie teoretických a reálne získaných peptidov. Na
začiatku užívateľ zadá identi kačné číslo proteínu, ktorý
bude štiepiť (zadá sa „Accesion number“ z databázy

Obr. 14 Užívateľské prostredie programu MS-Bridge
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SwissProt, NCBInr alebo Uniprot), zadá sa enzým alebo
chemická látka použitá na štiepenie, predpokladané
modi kácie a molekulové hmotnosti kontaminantov.
Nakoniec zadáme zoznam píkov, získaných reálnym
štiepením daného proteínu a informácie o tom, ako boli
získané ( t.j. zvolíme prístroj a formát dát). Zaškrtne sa
možnosť „Display Graph“ a potvrdia sa zadané
informácie kliknutím na „Perform Digest“. Výsledkom je
okno rozdelené na dve polia: v prvom poli sú uvedené
informácie o proteíne, ako napr. pI, molekulová veľkosť,
aminokyselinové zloženie a iné, a v druhom poli sa
nachádzajú textové a gra cké informácie o zhode

teoretického a skutočného štiepenia, vrátane
percentuálneho vyjadrenia zhody peptidov.

d) MS-Seq (Obr. 15) je implementácia algoritmu,
umožňuje interpretáciu spektra nie ako peptidovej
sekvencie, ale spektrum je zadávané ako pomer m/z
odmeraný pomocou niektorého hmotnostného
spektrometra. Okrem toho je možné do programu
zadávať aj informácie o molekulovej hmotnosti proteínu,
špeci kácia druhu organizmu, možnosti štiepenia a iné.

Obr. 15 Užívateľské prostredie programu MS-Seq
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Obr. 16 Užívateľské prostredie programu MS-Pattern

Okrem toho je možné vylúčiť z hľadania sekvencie,
ktoré obsahujú niektoré aminokyseliny (napr. ak zadáme
W, z hľadania budú vylúčené všetky sekvencie, ktoré
obsahujú tryptofán).

digest“ sa zobrazí tabuľka s predpokladanými
a nameranými molekulovými hmotnosťami, chybou
oproti teoretickému štiepeniu v ppm, umiestnením
peptidu v proteíne a jeho sekvenciou.

e) MS-Pattern (Obr. 16) je program podobný

Programy využívajúce hmotnostné spektrá peptidov/

MS-homology, ktorý však naviac obsahuje niekoľko
doplnkových funkcií. Rozdielne je využitie rýchlejšieho a
jednoduchšieho typu algoritmu.

proteínov

f) MS-NonSpeci c (Obr. 17) slúži na porovnanie
t e o re t i c k é h o a re á l n e h o š t i e p e n i a p o m o c o u
enzymatického alebo chemického štiepenia. Ako
vstupné údaje slúžia informácie o proteíne (sekvencia sa
zadáva buď manuálne alebo pomocou identi kačného
čísla proteínu v databáze), predpokladané modi kácie
(napr. acetylácia, oxidácia, a podobne), zoznam
možných kontaminantov (napr. keratín), zvolí sa, či sú to
hmotnosti monoizotopické alebo priemerné, nastaví sa
tolerancia v ppm/%/Da/mmu a nakoniec sa vloží
zoznam píkov do poľa „Data Paste Area“. Okrem toho
možno navoliť prístroj, ktorým boli získané hmotnostné
spektrá a formát dát. Po kliknutí na tlačidlo „Perform

a) MS-Digest slúži na in silico analýzu enzymatickej
alebo chemickej digescie. Pomocou neho možno určiť
teoretickú hmotnosť predpokladaných peptidov. Možno
sem zadať buď proteín z databázy (SwissProt, NCBInr
alebo UniProt) alebo možno zadať sekvenciu proteínu
manuálne. Navolí sa enzým alebo chemická látka,
ktorou chceme štiepiť (na výber je 56 rozličných látok),
pravdepodobná modi kácia (na N aj C termináli),
prístroj, ktorým bude digescia vykonaná a kliknutím na
„Perform Digest“ sú dáta potvrdené a odoslané.
Vygenerované predpokladané peptidy dostaneme s ich
minimálnou a priemernou hmotnosťou [m/z (mi) a m/z
(av)], pravdepodobnými modi káciami, umiestnením
peptidu z pohľadu pôvodnej sekvencie, a
predpokladanou sekvenciou vo formáte na obrázku 18.
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Obr. 17 Užívateľské prostredie programu MS-NonSpeci c
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Obr. 18 Príklad teoretického naštiepenia proteínu pomocou programu MS-Digest

b) MS-Product - tento program možno spustiť len

d) MS-Isotope pomocou neho možno vytvárať pro ly

priamym prístupom z programov Search Compare
alebo MS-Tag. Využíva sa na zobrazenie zhody iónov
viacerých peptidov, na porovnanie rozličných miest, kde
prebieha modi kácia alebo na zobrazovanie a predikciu
disul dických väzieb, ako aj rozličné zobrazenie
a roztriedenie peptidového spektra. Je tu možnosť
získať viaceré štatistické informácie, napr. množstvo
totožných píkov v rámci niekoľkých peptidových
sekvencií a podobne. Pri zaškrtnutí možnosti „Centroid/
Raw“, sa vyhodnotí zhoda píkov na základe ich náboja,
pričom zhodné píky sú zobrazené na červeno,
nezhodné na zeleno a pôvodné dáta sú čierne. Ďalej je
tu možnosť „Max MSMS Peaks“, ktorá zobrazí
najvýraznejšie n/2 píky z každej polovice spektra,
ostatné píky sa nezarátajú do analýzy. Možnosť „Max
MSMS Peaks/100 Da“ slúži len na zobrazenie
najvýraznejších n píkov pre každých 100 Da spektra,
ostatné sú odstránené z analýzy. Poslednou možnosťou
je „Unprocessed MSMS“, kde sú zobrazené všetky píky
zo zoznamu.

izotopov peptidov a organických zlúčenín, ktoré môžu
byť špeci kované ako peptidové sekvencie,
elementárne častice alebo vo forme molekulových
hmotností. Ako vstupné informácie je potrebné zadať
šírku píku, rozlíšenie a náboj, ako voliteľné informácie
slúžia zloženia častíc alebo peptidové sekvencie (14).
On-line verzia umožňuje zobraziť šesť potencionálne
prekrývajúcich sa pro lov v jednom grafe alebo tabuľke.
MS-Isotope sa používa na simuláciu kvanti kácie dát
a MS/MSMS spektra.
e) MS-Comp slúži na in silico zostavenie
aminokyselinovej sekvencie peptidu na základe
materského peptidu alebo jeho fragmentov (14).
Program využíva sa pre peptidy s malou molekulovou
hmotnosťou a pre peptidy získané elektrosprejom, príp.
MALDI-TOF-TOF, kde hodnota MH+ musí byť nepárna.

FindPept

c) MS-Viewer slúži na prezeranie hmotnostných
spektier, ktoré sú de nované pomocou pomeru m/z
a intenzity. Program umožňuje gra cké znázornenie
hmotnostného spektra použitím rozličných farieb pre
rozličné skupiny píkov, sú tu aj možnosti približovania,
zaostrovania a vymazania píkov, import a export z a do
pracovného priestoru MATLAB a tlač spektra.

FindPept (http://web.expasy.org/ ndpept) je nástroj na
identi káciu peptidov, ktoré vznikli nešpeci ckým
chemickým alebo enzymatickým štiepením proteínov.
Za normálnych okolností sú proteázy vysoko špeci cké,
ale za určitých podmienok neprebieha štiepenie
štandardne, ale dochádza k štiepeniu na rôznych iných
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Obr. 19 Užívateľské prostredie FindPept

miestach, čím dochádza k vzniku peptidov
s nezvyčajnými hmotnostnými spektrami. FindPept
analyzuje takéto spektrá a zisťuje, ktoré z nich
nekorešpondujú s predpokladanými sekvenciami.
Takéto neštandardné spektrá potom porovnáva
s peptidmi, ktoré možno teoreticky získať štiepením na
dvoch ľubovoľných miestach proteínovej sekvencie.
Okrem toho umožňuje získať niektoré informácie
o posttranslačných a chemických modi káciách
proteínu (15, 16).
Na identi káciu vložíme do poľa „UniProtKB ID or AC or
user-entered sequence” aminokyselinovú sekvenciu a
namerané hmotnosti peptidov do poľa „Enter a list of
peptide masses“ (Obr. 19), pričom jednotlivé hmotnosti
musia byť oddelené medzerou, tabulátorom alebo
novým riadkom. Druhou možnosťou je priamo vložiť
súbor s dátami vo formáte *.pkm, *.dta alebo v *.txt.
Druhým krokom je zadanie použitej proteázy, ak je
známa (napr. trypsín). Taktiež je tu možnosť vynechania
hmotnostných spektier, ktoré sú zhodné so peptidovým
spektrom proteázy alebo keratínu. V konečnom
dôsledku zväčší špeci citu vyhľadávania proteínu.
Program FindPept umožňuje okrem samotnej
identi kácie proteínov aj zohľadnenie rozličných
chemických modi kácií, ktoré vznikli pri príprave vzorky
alebo pri samotnej digescii proteínu. Tieto modi kácie
často menia teoretické molekulové hmotnosti peptidov,
preto je vhodné zadávať ich pri identi kácii proteínov. V
programe si možno nastaviť tieto modi kácie (Obr. 20):
a) Chemické modi kácie cysteínu - do formuláru možno
zadať, akým spôsobom sa má započítavať štiepenie
cysteínu pri teoretickom štiepení proteínov. Pri
experimentoch (napr. digescia trypsínom) sú proteíny
zvyčajne redukované a následne alkylované s rozličnými
reagentami, ktoré dokážu modi kovať vlastnosti
proteínu. Ak nepoužívame tieto činidlá, využijeme
možnosť “nothing (in reduced form)“. Ak sme pri
príprave peptidov využili redukčné a alkylačné činidlá,
zvolíme jednu z možností:

• iodoacetamid (karboxyamidometylácia cysteínu,
Cys_CAM),
• kyselina iodooctová (karboxymetylácia cysteínu,
Cys_CM),
• 4-vinyl pyridén (pyridyl-etylácia cysteínu, Cys_PE).
b) Adícia akrylamidu - ak sa pre digesciu využili
proteíny, získané pomocou polyakrylamidovej gélovej
elektroforézy, cysteín v proteínoch môže reagovať s
voľnými akrylamidovými monomérmi za vzniku
propiónamidového cysteínu (Cys_PAM). Pri zadaní
voľby “Acrylamide” budú teoretické molekulové
hmotnosti upravované požadovaným spôsobom.
c) Oxidačný stav metionínu - po zadaní tejto možnosti
program zabezpečí oxidáciu všetkých metionínov v
peptidoch. FindPept zmodi kuje teoretické hmotnosti
peptidov obsahujúcich metionín, čo je potrebné pri
p ro t e í n o c h p r i p r a v o v a n ý c h p o m o c o u g é l o v e j
elektroforézy, pretože tá často spôsobuje túto
modi káciu proteínov (15, 16).
d) Esteri kácia kyselín a C-terminálnych reziduí možnosť “with acidic and C-terminal residues esteri ed”
sa zvolí v prípade, že pri príprave vzorky bol použitý
metanol. Ten tvorí metylované estery karboxylových
zlúčenín glutamátu a aspartátu a C-karboxylových
reziduí.
e) N-acetylácia a N-formylácia - ak očakávame, že
aminokyselinové zvyšky na N-termináli budú
acetylované alebo formylované, zaškrtneme túto
možnosť. Program tak bude pri vyhodnocovaní
analyzovať voľné aminokyseliny na N-terminály, ako aj
modi kované aminokyseliny, a tak poskytne väčšiu
pravdepodobnosť identi kácie proteínu.
Ďalšími možnosťami, ktoré môžeme zohľadniť pri
identi kácii spektra, sú iónový mód, izotopické
rozlíšenie a hmotnostná tolerancia. Pri voľbe iónového
módu musíme prihliadať na to, akou metódou sme
získali peptidové spektrum. Ak zvolíme [M+H]+,
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Obr. 20 Formulár pre nastavenie modi kácií v programe FindPept

a) nastavenie modi kácií cysteínu, b) nastavenie oxidačného stavu metionínov, c) nastavenie
oxidačného stavu tryptofánov, d) možnosť na esteri kácia kyselín a C-terminálnych reziduí, e)
nastavenie N-acetylácie a N-formylácie, f) voľba iónového módu, g) voľba izotopického rozlíšenia,
h) určenie hmotnostnej odchýlky proteínu
všetkým peptidovým hmotnostiam sa pripočíta jeden
protón pred samotnou identi káciou z databázy.
Naopak, pri [M-H]- bude jeden protón odstránený. Pri
voľbe izotopického rozlíšenia sú na výber štandardne
monoizotopické hmotnosti alebo priemerné hodnoty.
Volíme tú možnosť, ktorú sme využili pri MS
experimente: a) nastavenie modi kácií cysteínu, b)
nastavenie oxidačného stavu metionínov, c) nastavenie
oxidačného stavu tryptofánov, d) možnosť na
esteri kácia kyselín a C-terminálnych reziduí, e)
nastavenie N-acetylácie a N-formylácie, f) voľba
iónového módu, g) voľba izotopického rozlíšenia, h)
určenie hmotnostnej odchýlky proteínu.
Veľmi dôležitou súčasťou identi kácie peptidových
hmotností je hmotnostná odchýlka. Hmotnostná
tolerancia môže byť zadávaná v ppm (= parts per
million) alebo v daltonoch (hodnoty 0-5 Da). Čím je
tolerancia vyššia, tým menej presné výsledky
dostaneme. Naopak, často je veľmi ťažké zistiť proteín
pri nulovej tolerancii. Odchýlky znamenajú maximálnu
zmenu medzi experimentálnym spektrom (t.j. našou

vzorkou) a referenčným spektrom ( t.j. známe spektrum
z databázy).
Okrem toho možno navoliť poradie peptidov, a to buď
podľa ich hmotností (od najmenšieho po najväčší) alebo
podľa pozície v proteíne.
Takmer posledným krokom je vloženie e-mailovej
adresy pre zaslanie výsledkov hľadania. FindPept
umožňuje prezeranie si výsledkov buď on-line v
internetovom prehliadači alebo je ich možno zaslať na
ľubovoľnú e-mailovú adresu a mať ich tak stále k
dispozícii. Táto možnosť je vhodná pri veľkom počte
výsledkov, alebo ak je problémová sieť (napr. výpadky
siete, jeho vyhľadávanie trvá okolo 3 minút). Výsledok
na e-mail je zaslaný vo formáte *.html a obsahuje
rovnaké údaje ako on-line zobrazenie. Po vyplnení polí
sa klikne na „Start FindPept“. Celý formulár možno
vymazať kliknutím na možnosť „Reset“.
Na obrazovke sa zobrazí okno s výstupmi užívateľom
vložených dát a výsledky hľadania, ktoré obsahujú
okrem informácií o výslednom proteíne aj zoznam
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zhodných peptidov a peptidov s nešpeci ckým
štiepením. Výsledné okno je rozdelené do niekoľkých
tabuliek, pričom každá obsahuje len údaje o zhodných
peptidoch a posttranslačných modi káciách. Vo vrchnej
časti okna sa nachádzajú informácie o proteíne – odkaz
na SwissProt/TrEMBL, teoretická molekulová hmotnosť
a pI. V ďalšej časti sú uvedené vstupné informácie

a odkaz na bioinformatický nástroj PeptideMass,
pomocou ktorého môže používateľ vykonať opätovné
teoretické štiepenie proteínu a FindMod, ktorý slúži na
predikciu posttranslačných modi kácií. Nakoniec
nasleduje tabuľka obsahujúca súhrn modi kovaných
a nemodi kovaných peptidov (Obr. 21).

Obr. 21 Ukážka zobrazenia výsledkov pre identi káciu proteínu v programe FindPept
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Záver
Bioinformatika je dynamicky sa rozvíjajúcou disciplínou, ktorá spája
viacero vedných odborov a to molekulovú biológiu (genomika, proteomika),
biochémiu, štatistiku a informatiku. Jej úlohou je zhromažďovanie, analýza
vizualizácia rozsiahlych biologických dát (analýza sekvencie DNA,
digitalizácia a obrazová analýza 2D PAGE gélov, modelovanie 3D štruktúr
proteínov a gra cké znázornenie ich vzájomných interakcií) a ich následné
spracovanie do výslednej reprodukovateľnej podoby.
V súčasnosti používané vedecké technológie sú schopné produkovať
neporovnateľne väčšie množstvo surových výstupných dát, ktoré sa bez
dodatočného spracovania a analýzy neinterpretovateľné. Nastolený trend
vo výskumných projektoch preto predstavuje výzvu pre bioinformatiku
vzhľadom na spracovanie, analýzu a ukladanie získaných dát a vyžaduje si
neustály vývoj nových dokonalejších bioinformatických metód. Tieto
metódy sa využívajú v mnohých odvetiach, ako napríklad vo farmakológii
a toxikológii, kde slúži na vytipovanie nových terapeutických cieľov,
sledovanie interakcií medzi liečivom a organizmom, analýzu telových
tekutín a tkanív pre diagnotické účely, vývoj nových antibiotík, konštrukciu
nových a účinnejších vakcín, a podobne
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Cieľom tejto vedeckej monogra e je poskytnúť stručný prehľad moderných
bioinformatických nástrojov používaných pri anotácii genómu, analýze
získaných sekvencií, hodnotení génovej expresie a regulácie a podobne.
Tento materiál diskutuje o všetkých dôležitých krokoch od získavania dát,
ich úpravy dát až po ich konečnú analýzu. Pomocou nej sa môže čitateľ
krok za krokom oboznámiť so základnými bioinformatickými pojmami a
užívaním jednotlivých programov, ktoré doposiaľ neboli takto súhrnne
vydané v slovenskom jazyku. Monogra a je určená nielen pre študentov
veterinárskych a farmaceutických odborov, ale pre všetkých vedeckých
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