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As a result of the Human Genome Project and announcement of the project:
Archon X Prize for Genomics “genome for 1000$”, the sequencing technology
made huge progress. The purpose was to develop radically new technology that
would dramatically reduce the time and cost of sequencing and resequencing
eukaryotic genomes (or large region), and transcriptomes. This progress has influenced many areas also widely understood biotechnology. Owing to comparative genomic and sequenced genomes, new opportunities have occurred such
as acceleration of genomic polymorphism identification, genes and genome
structure prediction. It has also stimulated the development of assignation of
functional effect of SNP, CNP or INDEL polymorphism and enabled functional
and structural annotation of genome, establishment of a net of genome interaction (netoms) and netom’s controlling. Genetic and physical mapping of genome elements methods undergo considerable alterations, thus they become
critical in association methodology of genome and their function. The analysis
of metabolic network and its elements is basic in planning activities in new biotechnology. Here we present the achievements in cucumber which were possible due to sequencing the genome of this species by our team.
Key words:
whole genome sequencing (WGS), next-generation DNA sequencing (NGS),
genome-wide association study (GWAS), expression QTL (eQTL), synthetic biology, genome engineering, netom.
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1. Wstêp
Xiaoi i wsp. (1) uwa¿aj¹, ¿e od 2001 r., czyli zakoñczenia sekwencjonowania genomu cz³owieka rozpoczê³y siê wielkie zmiany nie tylko w badaniach biologicznych.
Objê³y one wiele sfer, pocz¹wszy od molekularnych po genomiczne, poprzez genetykê i odwrotn¹ genetykê, oraz stopniowe wp³ywanie na styl ¿ycia, szczególnie
w ochronie zdrowia. Ich zdaniem sytuacja dojrza³a do tego, aby zdefiniowaæ na
nowo pojêcie genomu. Uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e genom mo¿e byæ rozpatrywany na poziomie, molekularnym, komórkowym, osobniczym i gatunkowym, co bêdzie rodzi³o
ró¿ne implikacje w biotechnologii i diagnostyce. Proponuj¹ definiowaæ genom jako
„pe³en sk³ad materia³u genetycznego posiadanego przez wewn¹trzkomórkowe parazyty, komórkê, czy organizm. Jednoczeœnie dla mikroorganizmów wprowadzono
pojêcie metagenom, obejmuj¹ce wartoœci genomów grup mikroorganizmów zasiedlaj¹cych okreœlone siedliska, np. mikroorganizmów glebowych, mikroorganizmów
sfery korzeniowej danego gatunku roœliny, metagenom mikroorganizmów zasiedlaj¹cych przewód pokarmowy lub jego czêœci itp.
Genom pe³ni podstawow¹ rolê w funkcjonowaniu organizmu, i dlatego znajomoœæ jego pe³nej sekwencji wp³ywa w decyduj¹cy sposób na rozwój wielu dziedzin
nauki i biogospodarki jak: biologia systemów (integruje wiedzê omiczn¹), biologia
syntetyczna (projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych opartych
na wiedzy z biologii systemów), czy biotechnologia.
Wed³ug Zespo³u ds. Biogospodarki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
(2007 r.); http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/33/69/33696/20071224_Raport_Biogospodarka.pdf biotechnologia definiowana jest jako interdyscyplinarna dziedzina
nauki i techniki, która zajmuje siê zmian¹ materii ¿ywej i nieo¿ywionej poprzez
zastosowanie metod naukowych i technologii z wykorzystaniem organizmów ¿ywych, ich czêœci b¹dŸ pochodz¹cych od nich produktów i ich modeli z u¿yciem
technik DNA/RNA, bia³ek i innych cz¹steczek, komórek, kultur komórkowych i in¿ynierii komórkowej, genowych i wektorów RNA, bioinformatyki, nanobiotechnologii, w celu tworzenia wiedzy, dóbr i us³ug”. W definicji tej, jak siê wydaje, mieœci
siê tak¿e biologia syntetyczna.

2. Przedmiot badañ biotechnologii
Z przytoczonej definicji wynika, ¿e organizmy lub ich czêœci, s¹ g³ównymi obiektami zainteresowañ biotechnologii. Wiemy tak¿e, ¿e charakteryzuj¹ siê one szeregiem w³aœciwoœci (cech), bêd¹cych przedmiotem zainteresowania biotechnologa,
w jego d¹¿eniu do uzyskania okreœlonego celu utylitarnego, lub naukowego.
Ka¿da w³aœciwoœæ organizmu jest wynikiem dzia³ania okreœlonej sieci metabolicznej, z³o¿onej ze szlaków metabolicznych i sterowanej okreœlonym zbiorem genów i ich produktów. Zbiór ten, dla wiêkszej precyzji przekazu mo¿na okreœliæ jako
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netom (ang. network – sieæ), co powoduje wyodrêbnienie terminu netomika. Netomy charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem z³o¿onoœci, wobec tego mog¹ sk³adaæ siê
z netomów ró¿nych rzêdów, okreœlanych równie¿ modu³ami. Z³o¿onoœæ netomu zale¿na bêdzie od kompleksowoœci cechy, któr¹ tworzy. Mo¿na uznaæ wobec tego, ¿e
organizm dzia³a dziêki funkcjonowaniu skomplikowanego, dobrze zorganizowanego netomu organizmalnego, z³o¿onego z olbrzymiej liczby netomów ni¿szych rzêdów. Najwiêcej sieci metabolicznych opracowano dla prostych organizmów, g³ównie bakterii i grzybów (2-4). Natomiast przyk³adem z³o¿onego netomu u roœlin jest
sieæ metabolizmu podstawowego (primary) u Arabidopsis thaliana (5) skonstruowana
w wyniku analizy wykorzystuj¹cej modelow¹ sieæ metaboliczn¹ AraGEM. Do rekonstrukcji sieci wykorzystano oko³o 10 tys. elementów, w tym unikatowych dla kompartmentów komórkowych. Model metabolizmu obejmuje m.in. fotorespiracjê, fotosyntezê zró¿nicowane dla komórek fotosyntetyzuj¹cych i niefotosyntetyzuj¹cych
procesy redoks. Autorzy podkreslaj¹ rolê sekwencjonowania genomu w tych pracach. Z³o¿onym netomem (uwzglêdniaj¹cym równie¿ interaktom) mo¿e byæ sieæ
procesu nowotworowego raka mózgu u cz³owieka glioblastoma (GBM) (6). Opracowuj¹c nowe podejœcie okreœlane jako „automatyczna analiza sieciowa” (pakiet NetBox) oparte na analizie topologicznej, wyodrêbniono 10 modu³ów tej sieci. Wœród
nich wyró¿niono 2 modu³y sta³e (core) czyli wystêpuj¹ce we wszystkich odmianach
(zawieraj¹ce m.in. szlaki sygnalne) tego nowotworu i zmienne – u jednych pacjentów wystêpuj¹ce u innych nie (specyficzne osobniczo). W tej analizie wykorzystano
mutacje, CNP zunifikowan¹ sieæ interakcji molekularnych (oddzia³ywania bia³ko-bia³ko i œcie¿ki przesy³u sygna³u). T¹ metod¹ rozbudowywany bêdzie netom GBM,
w tym równie¿ dla dalszych wariantów tego nowotworu.
Dzia³alnoœæ biotechnologa, czy hodowcy, polega b¹dŸ na przewidywaniu wystêpowania okreœlonej w³aœciwoœci wynikaj¹cego z zestawu genów b¹dŸ te¿ na dokonywaniu okreœlonych zmian cech organizmu lub komórki. Wymaga to wiedzy
o zale¿noœciach w obrêbie netomu i miêdzy netomami. Ingerencja w dzia³anie netomów mo¿e mieæ charakter trwa³y lub czasowy. Ten ostatni wywo³ywany jest czynnikami pozagenetycznymi (jednak sposób reakcji na nie jest zale¿ny od stuktury genetycznej), natomiast trwa³e zmiany w netomie s¹ efektem zmian w czêœci genomu
kontroluj¹cego netom.
Okreœlone zmiany w netomach, mo¿na dokonywaæ w dwojaki sposób: 1) wprowadzaj¹c zmiany w sposób losowy – stosuje siê w przypadku braku wiedzy na temat
dzia³ania netomu (pod³o¿a molekularnego cechy) i/lub brak mo¿liwoœci wprowadzania celowych zmian z powodu braku odpowiednich metod; 2) wprowadzaj¹c zmiany w zdefiniowanym miejscu co gwarantuje zamierzony efekt i jest stosowane, kiedy wiadomo jak system (netom) dzia³a i istniej¹ metody wprowadzania zmian. Tak zatem, w zale¿noœci od nagromadzonej wiedzy o netomie i dostêpnoœci metod ingerencji w jego dzia³anie mo¿na
uzyskiwaæ efekty œciœle zaplanowane, co przek³ada siê na skutecznoœæ dzia³ania.
Wiedzê o netomach i ich modyfikacjach, zdobywa siê w najwiêkszym stopniu
przez wielkoskalowe sekwencjonowania (WGS, ang. Whole Genome Sequencing) genoBIOTECHNOLOGIA 4 (91) 9-23 2010
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mów (referencyjnego i resekwencjonowanych) i transkryptomów. Inne sposoby
(tab.), daj¹ obraz wycinkowy i ich znaczenie bêdzie marginalizowane w tym sensie,
¿e bêd¹ u¿ywane do weryfikacji w okreœlonych sytuacjach. Postêp w technologii
i obni¿enie kosztów sekwencjonowania WGS, ogromnie przyspieszy postêp zastêpuj¹c wiele istniej¹cych metod i technik, lub modyfikuj¹c je poprzez w³¹czenie
WGS. Samo zsekwencjonowanie i sk³adanie œredniej wielkoœci genomu mo¿na zrealizowaæ w warunkach œredniej wielkoœci zespo³u badawczego z bud¿etem oko³o
3 mln z³ (7) dobrze przygotowanego od strony bioinformatycznej, dysponuj¹cego
komputerem o 48 GB RAM oraz komputerami mniejszej mocy. Wielkie konsorcja
miêdzynarodowe nie s¹ potrzebne do samego sekwencjonowania i sk³adania, natomiast wspó³praca z ró¿nymi specjalistami (fizjomika, genomika, metabolomika) jest
niezbêdna do pe³nego wykorzystania uzyskanych danych.

3. Genomika porównawcza – u¿ycie w hodowli i biotechnologii
Genomika porównawcza polega na charakteryzowaniu bioinformatycznym przez
porównanie sekwencji ca³ych genomów, lub du¿ych jego obszarów, oraz porównaniu sekwencji genomowych z innymi zbiorami sekwencji, np. transkryptomów,
EST-ów i in. Powsta³a z chwil¹ zsekwencjonowania ca³ych genomów i du¿ych zbiorów sekwencji oraz ich zgromadzenia w bazach danych (8). O jej rozwoju decyduje
postêp w bioinformatyce oraz dostêpnoœæ nowych metod sekwencjonowania szczególnie tzw. Next-Generation-Sequencing (NGS). Znaczenie NGS dla genetyki, hodowli
roœlin i biotechnologii (tab.; rys. 1) jest wielorakie, ale g³ównie polega na: dostarczaniu zasobów genomowych (sekwencji ca³ych genomów, lub ich elementów, transkryptomów, proteomów i in.), dostarczaniu markerów i mapowaniu QTL-i, identyfikacji introgresji genów w wyniku oddalonych krzy¿owañ, u³atwieniu analizy ekspresji oraz wykorzystaniu mo¿liwoœci mapowania asocjacyjnego. Na przyk³ad sekwencjonowanie genomowego DNA obejmj¹cego BACi (np. BES, ang. Bac End Sequence),
redukuje reprezentacje genomu (RRG), lub sekwencjonowanie cDNA z genotypów
referencyjnych u¿ywaj¹c technologii NGS mo¿e dostarczyæ genomowych zasobów
(sekwencje genomowe) takich jak EST, elementy genowe i obszary genomowe.
Zasoby genowe takie jak: obszary wysycone genami (ang. gene spaces – d³ugie
obszary bogate w geny, zjawisko powszechne u roœlin – (9)) z posk³adanych fragmentów genomu (ang. genome assembly – kontigi, superkontigi) maj¹ bezpoœredni
wp³yw na zrozumienie architektury genomu przydatnej dla genetyki hodowli i biotechnologii wa¿nych gospodarczo obiektów.
Innym zastosowaniem NGS jest genotypowanie form rodzicielskich populacji
mapuj¹cych, lub spokrewnionych z innymi formami nie uprawnymi. Przyspiesza to
konstruowanie markerów molekularnych, np. SSR-ów i SNP-ów, które s¹ bardzo
przydatne do konstrukcji map genetycznych, identyfikacji QTL-i i wykrywania fragmentów pochodz¹cych z introgresji. Markery sprzê¿one z QTL-ami mog¹ byæ u¿yte
12
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Rys. 1. Przegl¹d zastosowañ sekwencjonowania NGS w genetyce i hodowli/biotechnologii wg (8).
Opis w tekœcie.

w procesie selekcji wspomaganej markerami (MAS) do selekcji potomstwa zawieraj¹cego korzystne allele. Dla uzyskania markerów funkcjonalnych lub genowych
(ang. gene-based – stanowi¹ce fragment genu wykazuj¹cego sprzê¿enie z markerem), sekwencjonowanie NGS cDNA genotypów kontrastowych (zawieraj¹cych cechy alleliczne) ze wzglêdu na interesuj¹ce cechy mog¹ byæ u¿yte do identyfikacji genów kandydackich determinuj¹cych cechê lub zasocjowanych z ni¹. Mapowanie ekspresji genów (jakoœæ i poziom produktów ekspresji) kandydackich, razem z fenotypowaniem populacji segreguj¹cych, uzyskanych z genotypów kontrastowych dostarcza QTL-i ekspresyjnych (eQTL-i) i markerów zasocjowanych z tymi eQTL-ami
(np. eSNP-y). S¹ one przydatne jako funkcjonalne (perfect) markery do MAS. Innym
wa¿nym obszarem zastosowania NGS jest genetyka asocjacyjna i biologia populacji,
gdzie z setek osobników mo¿na sekwencjonowaæ zbiory amplikonów PCR tysiêcy
genów kandydatów. Dane sekwencyjne mog¹ zostaæ u¿yte do identyfikacji SNP-ów
lub haplotypów genów lub genomów w genetyce asocjacyjnej i biologii populacji (8).
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Tabela
Zmiany w metodyce niektórych badañ z udzia³em sekwencji genomu i WGS
Rodzaj analizy

Wykonanie bez WGS

Wykonanie z u¿yciem WGS

Efekt u¿ycia WGS

izolacja genów

standardowe metody klono- identyfikacja funkcjonalna i po- wyszukanie in silico dowolwania funkcjonalnego i pozy- zycyjna (je¿eli genom jest na nej sekwencji kandydackiej
chromosomach) genów in
cyjnego (mape-based)
silico w adnotowanym strukturalnie i funkcjonalnie genomie

genotypowanie – zmiennoœæ DNA genomowego

wszystkie metody wyszukiwa- subtrakcja in silico (analiza
nia markerów molekular- porównawcza miêdzy genomami; miêdzy genomami
nych w tym subtrakcyjne
a transkryptomami lub zbiorami EST i in.)

ca³y polimorfizm SNP i INDEL
porównywanych genomów
w ci¹gu kilku godzin w z³o¿onej czêœci genomu i zmapowany – je¿eli genom przypisany zosta³ do chromosomów

mapowanie genetyczne (dy- tradycyjne metody mapowa- morganowskie* (czêsto okre- zmapowany ca³y polimorstans w jednostkach wzglêd- nia, z udzia³em tradycyjnych œlane jako rekombinacyjne) fizm w z³o¿onej czêœci genonych wyra¿aj¹cych wielkoœæ markerów
mu
i asocjacyjne
sprzê¿enia)
mapowanie fizyczne (dystans standardowe mapowania cy- in silico
i po³o¿enie w jednostkach fi- togenetyczne; mapy klonalne
zycznych)

szczegó³owe mapy fizyczne
adnotowanego genomu i zasocjowanych cech

GWAS (ang. Genome-Wide mapowanie asocjacyjne przy mapowanie asocjacyjne z u¿y- przegl¹d ca³ej zmiennoœci
Association Study)
u¿yciu tradycyjnych marke- ciem genomu referencyjnego genomu i okreœlanie jej
i ca³ych lub czêœciowo rese- zwi¹zków z cechami
rów i mikromacierzy
kwencjonowanych genomów
populacji mapuj¹cych
mapowanie zbiorów genów standardowe metody (hybrysteruj¹cych ekspresj¹ z³o¿o- dyzacja northerna, QT-RT-PCR;
mikromacierze i in.) iloœcionych cech
wego i jakoœciowego wyznaczania ekspresji genów
(transkryptom,
proteom)
i mapowanie asocjacyjne,
lub morganowskie

iloœciowa i jakoœciowa analiza porównawcza sekwencji
ca³ych genomów i transkryptomów, bia³ek

eQTL (expression QTLs);
eSNP (expression SNPs);
kontrola ekspresji genów;
tworzenie netomów

*mapowanie morganowskie – jest mapowaniem wg zasad podanych przez Morgana –jego twórcê, czêsto nazywane jest rekombinacyjnym. Jednak mapowanie asocjacyjne jest równie¿ mapowaniem genetycznym i u jego podstaw równie¿ le¿y zjawisko rekombinacji genetycznej. Dlatego dla wyraŸnego rozró¿nienia tych mapowañ pierwsze z nich okreœlono tutaj jako
morganowskie.

W tabeli pokazano w jaki sposób sekwencjonowanie genomów mo¿e zmieniaæ
tradycyjne metody rozwi¹zywania problemów i jaki jest efekt takiej zmiany.
1. Izolowanie genów „wspomagane genomem” polega na wyszukaniu in silico
w sekwencji adnotowanego genomu sekwencji homologicznych do sekwencji zidentyfikowanej funkcjonalnie (sekwencja warunkuj¹ca analogiczn¹ funkcje w innym
14
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gatunku, sekwencja uzyskana w wyniku odczytu sekwencji aminokwasów, sekwencja uzyskana z transkryptu i in.), lub homologicznych do markera(ów) sprzê¿onego
z poszukiwanym genem i identyfikacji genów kandydackich w przewidzianej przez
mapowanie odleg³oœci od sekwencji markerowej (odszukiwanie na podstawie mapy
lub poszukiwanie pozycyjne). Je¿eli genom wczeœniej nie by³ adnotowany, to trzeba
zrobiæ adnotacje przynajmniej przeszukiwanego regionu. Je¿eli genom nie jest przeniesiony jeszcze na chromosomy, lub je¿eli kontig zawieraj¹cy marker nie wchodzi
w sk³ad dostatecznie wielkiego metakontigu, poszukiwanie pozycyjne mo¿e siê nie
powieœæ.
2. Genotypowanie tradycyjnie oparte jest na wyszukiwaniu markerów standardowymi metodami takim jak RFLP, RAPD, FELP, subtrakcja, hybrydyzacja ró¿nicowa,
metody mikrouk³adowe jak DArT i SNP-y bez sekwencji genomu i in. Ka¿da z tych
metod wy³awia tylko niewielk¹ czêœæ zmiennoœci genomu, przy czêsto du¿ych nak³adach. Natomiast poprzez subtrakcjê in silico zsekwencjonowanych genomów mo¿na wy³owiæ ca³¹ zmiennoœæ (SNP-y, INDEL-e, CNP-y, rearan¿acje) w z³o¿onej czêœci
genomu. Wobec tego wielkoœæ wyszukanej zmiennoœci, zale¿y od stopnia z³o¿enia
i u³o¿enia na chromosomach genomu. Je¿eli z³o¿ona czêœæ genomu jest przypisana
odpowiednim miejscom na chromosomach to tym samym wyszukane zmiany s¹
zmapowane. Takie genotypowanie in silico w porównaniu z laboratoryjnym („mokrym”) jest tanie i krótkie.
3. Zaanga¿owanie WGS w mapowaniach genetycznych, bêdzie ros³o wraz ze
spadkiem ceny i wzrostem szybkoœci sekwencjonowañ NGS. W tej chwili najbli¿szy
„idea³u” jest zapowiadany system HANS. Znacznie przebija nawet kryteria konkursu
„genom za 1000 USD”, w tym cenowe ponad 10x. http://nabsys.com/. W najbardziej
zaawansowanej formie bêdzie to podanie pe³nych sekwencji wszystkich genotypów
bior¹cych udzia³ w mapowaniu, jak równie¿ stworzenie pe³nej mapy genetycznej
SNP-ów i INDEL-i oraz sprzê¿onych z nimi cech z wytypowaniem genów kandydackich dla tych cech (w tym obszarów QTL-i), w jednym doœwiadczeniu, w ci¹gu kilku
godzin. Z finansowego punktu widzenia ju¿ obecnie mo¿liwe jest resekwencjonowanie populacji mapuj¹cych, np technologi¹ Illuminy, przez pojedyncze zespo³y badawcze przy wiêkszych projektach. W takim przypadku do mapowania nie ma potrzeby zamiany SNP-ów INDEL-i i innych rearan¿acji w standartowe markery, np.
typu SCAR.
W przypadku braku resekwencjonowania populacji mapuj¹cej, konieczne jest
wyszukanie zmiany w genomie, projektowanie ró¿nego typu markerów standartowych (SCAR-y, SSR-y i in.) i ich mapowanie.
4. Mapowanie fizyczne w zsekwencjonowanym genomie polega na wyszukaniu
in silico lokalizowanej w genomie sekwencji i nadaniu jej adresu, który mo¿e zawieraæ szereg danych. W zale¿noœci od stopnia z³o¿enia genomu, po³o¿enie sekwencji
mo¿e byæ podane z dok³adnoœci¹ do nukleotydu na kontigach, superkontigach, metakontigach i chromosomach. Adnotacja genomu pozwala na zmapowanie fizyczne
wszystkich genów w genomie.
BIOTECHNOLOGIA 4 (91) 9-23 2010
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5. GWAS (ang. Genome-Wide Association Study) jest analiz¹ funkcjonaln¹ polegaj¹c¹ na wykorzystaniu zmiennoœci genomowej do szukania funkcji genów lub regionów genomu (QTL-e) w tworzeniu fenotypu poprzez mapowanie g³ównie asocjacyjne. Liczba cech zasocjowanych w eksperymencie z okreœlonymi genami lub obszarami genomu zale¿y od wielkoœci zmiennoœci znalezionej w DNA genomowym
(szczególnie tzw. funkcjonalnej, czyli zlokalizowanej w genach) i liczby polimorficznych cech w populacji mapuj¹cej. Je¿eli mo¿na sobie pozwoliæ na resekwencjonowanie populacji mapuj¹cej, to teoretycznie mo¿na zidentyfikowaæ ca³y polimorfizm
DNA tej populacji. W takim przypadku jako populacj¹ mapuj¹c¹ najlepiej jest dysponowaæ kolekcjami odleg³ych linii, co daje du¿¹ zmiennoœæ i dostateczn¹ nierównowagê cech allelicznych umo¿liwiaj¹c¹ asocjacjê zmiennoœci DNA i fenotypowej.
6. Mapowanie eQTL-i przedstawiono szczegó³owiej na rysunku 2 i opisano w tekœcie.

4. Wielkoskalowa analiza funkcjonalna
Podstaw¹ dzia³añ biotechnologicznych jest wiedza o efektach dzia³ania netomów i regulacji ich funkcjonowania. Konstrukcja sieci metabolicznych najprostszych
nawet cech czy struktur, wymaga przypisania olbrzymiej liczbie elementów jeszcze
wiêkszej liczby funkcji i interakcji miêdzy tymi elementami. Dlatego potrzebne s¹
metody wielkoskalowej analizy funkcji. Do pewnego stopnia mo¿liwe jest to metodami analizy mikrouk³adowej. Jednak do istotnego zwiêkszenia skali analiz funkcjonalnych potrzebne s¹ dane sekwencyjne wielkich zbiorów sekwencji, g³ównie genomicznych i transkryptomicznych.
Do zdobycia wiedzy funktomicznej konieczna jest ponadto zmiennoœæ genetyczna (polimorfizm w DNA genomowym) i umiejêtnoœæ znalezienia efektu funkcjonalnego tego¿ polimorfizmu DNA (GWAS, ang. Genome-Wide Association Study – analiza
eQTL).

4.1. Efekt funkcjonalny polimorfizmu DNA
Jednoczesna analiza regu³ funkcjonowania wielu sieci wymaga dwojakiego rodzaju dzia³añ. Jedne to mapowania w tym genetyczne QTL-i, najlepiej wysokorozdzielcze i identyfikuj¹ce funkcjonalnie QTL-e (10). Natomiast drugie s¹ analizami
typu GWAS i obrazowania regulacji iloœciowej ekspresji genów – eQTl-i (11-15).
Analiza GWAS polega na identyfikacji polimorfizmu (g³ównie SNP-ów) w skali genomowej i jego przypisaniu (asocjacji) okreœlonym cechom (13). Jeœli dla danego gatunku istnieje platforma SNP-ów (mikrouk³ad SNP), wtedy wystarczy analiza z mikromacierzy SNP-ów osobników populacji mapuj¹cej, wzglêdnie innej populacji dostatecznie licznej i z dostatecznie du¿¹ nierównowag¹ cech allelicznych. Je¿eli natomiast brak takiej platformy, wtedy pierwsz¹ czêœæ (znalezienie polimorfizmu) mo¿16
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na ³atwiej wykonaæ dysponuj¹c zsekwencjonowanym genomem. Najlepiej jednak
dokonaæ zresekwencjonowania wszystkich genomów u¿ytych do szukania polimorfizmu. Ten sposób wyszukania polimorfizmu ilustruje przyk³ad opisany w rozdziale
7 dotycz¹cym genomiki ogórka. Znaleziony polimorfizm SNP-ów (szczególnie cenny
jest funkcjonalny), ewentualnie te¿ INDEL-i jest wykorzystany do przypisania mu
okreœlonych cech w klasycznym mapowaniu morganowskim lub asocjacyjnym. Do
mapowania polimorfizm SNP-ów lub INDEL-i wymaga przekonwertowania (in silico)
w polimorfizm markerów sekwencyjnych np. SCAR-ów. Po weryfikacji markerów
z wiêkszej liczby resekwencjonowañ genomów reprezentuj¹cych polimorfizm gatunku mo¿na u¿yæ je do konstrukcji platformy zmiennoœci s³u¿¹cej do identyfikacji
polimorfizmów w populacjach i w mapowaniach. Jeœli natomiast platforma nie jest
tworzona, wygenerowane markery mo¿na u¿yæ do zwyk³ego mapowania SCAR-ów,
morganowskiego lub asocjacyjnego, które mo¿e byæ równie¿ wydajne je¿eli do izolacji DNA i sk³adania mieszanin reakcyjnych PCR u¿yje siê robotów.
W najbli¿szym czasie jest zapowiadany skokowy rozwój metodyki sekwencjonowania genomów. Wyrazem tego postêpu jest metoda HANS (Hybrydyzation Assisted
Nanopore Sequencing (16) – http://nabsys.com/), której twórcy zapowiadaj¹ koszt sekwencji wielkoœci genomu cz³owieka < 100 USD, czas sekwencjonowania i sk³adania genomu – 1 godzina, w urz¹dzeniu wielkoœci¹ porównywaln¹ do cyklera PCR.
Pozwoli to na znaczne uproszczenie procedur mapowania i polegaæ bêdzie na
zsekwencjonowaniu wszystkich osobników populacji mapuj¹cej, ich analizie porównawczej i zmapowaniu genetycznym i fizycznym polimorfizmu DNA i cech fenotypu.
W ten sposób w jednym postêpowaniu do genomu przypisane zostaj¹ tak¿e okreœlone efekty fenotypowe (funkcjonalny efekt polimorfizmu DNA). By³oby to w szczególnoœci pomocne przy wyszukiwaniu zbiorów genów reguluj¹cych nazywanych
eQTL-ami (ang. expression QTLs, wg (13).
Okreœlenie eQTL zwi¹zane jest z eSNP-em. SNP jest nazywany eSNP-em, wtedy
gdy zwi¹zany jest z regulacj¹ genu (jednego lub wiêcej). Inaczej mówi¹c eSNP jest
SNP-em znajduj¹cym siê w genie wchodz¹cym w sk³ad eQTL-a, czyli zbioru genów
reguluj¹cych ekspresjê (poziom produktu) okreœlonego genu. Jest wiêc SNP-em
funkcjonalym. Rolê regulacyjn¹ okreœlonemu genowi (przynale¿noœæ do eQTL-a)
w regulacji poziomu ekspresji innego genu (produktu – najczêœciej transkryptu,
lub bia³ka) przypisuje siê na podstawie danych mapowania (asocjacyjne) mówi¹cych,
czy istnieje zwi¹zek (sprzê¿enie) miêdzy zmiennoœci¹ genu z eQTL-a (eSNP-y w genie regulatorze) a poziomami produktu badanego genu w ontogenezie osobnika(ów).
Powiedzmy, ¿e ekspresja genu A jest regulowana przez eQTL, który jest zbiorem genów B, C, D,...., z których ka¿dy ma formy alleliczne spowodowane wystêpowaniem
w nich eSNP-ów. ¯eby wykazaæ regulacyjn¹ funkcjê dowolnego genu tego eQTL-a
dla genu A, trzeba wykazaæ istnienie sprzê¿enia miêdzy allelami tego genu eQTL-a
a poziomem produktu genu A w ró¿nych tkankach i ró¿nych momentach rozwoju.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat tworzenia eQTL-i i ich wykorzystania.
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Rys. 2. Mapowanie eQTL-i. Mapowanie ekspresyjnych QTL-i (eQTL) zaczyna siê pomiarem ekspresji
genu w komórce lub tkance z wielu osobników. Informacja ta jest podstaw¹ badañ efektów polimorfizmu DNA (wszystkich typów) na ekspresjê poszczególnych genów. Inne czynniki, które mog¹ zmieniaæ
transkrypcjê, takie jak epigenetyczna metylacja CpG, mog¹ byæ równie¿ mapowane. Analiza sieciowa
opiera siê na mocnych korelacjach istniej¹cych miêdzy transkryptami i pozwala identyfikowaæ modu³y
genowe, które poœrednicz¹ w tworzeniu z³o¿onych funkcji. Ta informacja mo¿e nastêpnie s³u¿yæ do interpretacji genetycznych asocjacji i informacji mapowych z badañ z³o¿onych cech lub chorób, wg (13).

Mo¿liwoœæ okreœlenia wielkoœci eQTL-a (liczba wykrytych genów reguluj¹cych
ekspresjê genu) reguluj¹cego dzia³anie genu w ca³ym organizmie, lub jego czêœci
zale¿y od liczby wykrytych SNP-ów i zmian epigenetycznych z jednej strony oraz
liczby przebadanych transkryptomów z drugiej. Potrzebne dane transkryptomiczne
uzyskuje siê z analiz Real Time RT-PCR, analiz mikromacierzowych i sekwencjonowania ca³ych transkryptomów. Najlepsze i najwiêcej danych iloœciowych i jakoœciowych
uzyskuje siê z tych ostatnich analiz (cena sekwencjonowania wynosi kilka tysiêcy
USD za transkryptom, w zale¿noœci od pokrycia) (17,18). Asocjacja tych dwóch zbiorów danych polega g³ównie na badaniu sprzê¿eñ miêdzy ich elementami i pozwala
ustaliæ, który SNP jest eSNP-em, danego genu, a nastêpnie pogrupowaæ je w eQTL-e.
Jeœli po³o¿enia na mapie eQTL i QTL dowolnej cechy pokrywaj¹ siê to mo¿e oznaczaæ, ¿e eQTL steruje równie¿ ekspresj¹ cechy warunkowanej przez jej QTL (13);
(19,20). Wyznaczanie eQTL-i reguluj¹cych okreœlon¹ cechê umo¿liwia budowanie
sieci metabolicznej dla niej. Dostêpnoœæ do systematycznie gromadzonych eQTL-i
pozwala na wgl¹d w podstawy biologiczne powi¹zañ uzyskanych w badaniach
GWAS i pomaga ustaliæ obraz netomu badanej cechy.
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5. In¿ynieria genomowa
Dysponowanie wiedz¹ o zale¿noœciach wystêpuj¹cych w funkcjonowaniu ca³ych
genomów otwiera mo¿liwoœci nadawania nowych w³aœciwoœci organizmom na drodze in¿ynierii genomowej. In¿ynieria genomowa jest definiowana jako obszerne
i zamierzone modyfikacje systemu replikuj¹cego siê (genomów?), maj¹ce prowadziæ
do realizacji okreœlonych celów (21) (poznawczych lub gospodarczych). Inaczej mówi¹c jest to in¿ynieria genetyczna na skalê genomow¹.
Podstaw¹ jej istnienia jest zsekwencjonowany genom i mo¿liwoœci sekwencjonowañ po rearan¿acjach genomowych (22). Synteza de novo genomu bakteryjnego z zaplanowanymi licznymi rearan¿acjami by³a mo¿liwa tylko dziêki znajomoœci genomu
(23). Wraz z du¿¹ skal¹ syntezy de novo DNA tradycyjne techniki ingerowania, jak
proste modyfikacje genów, klonowanie, mutageneza, zast¹pione zostaj¹ przez nowoczesne projektowanie, automatyczn¹ syntezê i charakterystykê (21). Przyk³adami
prac in¿ynieryjnych w skali genomowej oprócz wspomnianej pracy (23) mog¹ byæ
prace obejmuj¹ce du¿e obszary genomów (przekraczaj¹ce czêsto 100 kb, manipulacja, która wymaga³a u¿ycia metod opartych na rekombinacjach in vivo) dostosowuj¹ce genomy do specyficznych celów jak: przeniesienie wiêkszoœci genomu archea do innego prokariotycznego genomu (24); wprowadzenie du¿ej liczby zaplanowanych zmian w jednym genomie (25); delecja wielu du¿ych segmentów genomu
E. coli w celu eliminacji niestabilnych fragmentów (26); opracowanie systemu translacji do testowania nowych funkcji, bez wprowadzania genów do komórek (27);
roz³o¿enie genomu faga T7 w rekonfigurowalne modu³y (28).

6. Biologia syntetyczna
Biologiê syntetyczn¹ mo¿na okreœliæ, jako po³¹czenie biologii molekularnej i in¿ynierii do kreowania i doskonalenia urz¹dzeñ (ang. devices) genetycznych i ma³ych
moleku³, które przez te urz¹dzenia s¹ konstruowane (29,30). Jest to zatem tworzenie systemów (szlaków metabolicznych i sieci – netomów) mo¿liwych do programowania i przewidywania w dzia³aniu. Biologia syntetyczna wymaga wspó³dzia³ania
badaczy z wielu dziedzin: biologii molekularnej, chemii, chemii fizycznej, biofizyki,
in¿ynierii, modelowania matematycznego, bioinformatyki i innych. Nie jest to klasyczna in¿ynieria genetyczna, gdzie rozwi¹zanie problemu polega na skoncentrowaniu siê na jednym lub kilku genach (29). Wiêcej szczegó³ów na temat metod biologii syntetycznej zob. m.in. (21,29-32). Urz¹dzenie takie mo¿e byæ wprowadzone
do organizmu i uruchomione tylko, wtedy gdy zostanie w najdrobniejszych szczegó³ach zapisane w genomie. Oznacza to mo¿liwoœæ ca³kowitego przewidywania
skutków jego wprowadzenia i kontrolê nad nim. Wprowadzany uk³ad przebudowuje metabolizm. Skonstruowano uk³ady, które mog¹ wykonywaæ obliczenia (33). Mo¿e to wymagaæ znacznej i bardzo precyzyjnej przebudowy, a niekiedy budowy od
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nowa genomu – okreœlanej jako „in¿ynieria genomowa” (21-23). Opracowano
szybk¹ zautomatyzowan¹ metodê in vivo kierowanej ewolucji szlaków metabolicznych (25). Nazwano j¹ multipleksow¹ automatyczn¹ in¿ynieri¹ genomow¹ MAGE
(ang. Multiplex Automated Genome Engineering). Zdolnoœæ tworzenia takich urz¹dzeñ
powoduje ca³kowicie nowe podejœcie do wielu aplikacji np. w bioremediacji, produkcji energii, czy medycynie (29).
Biologiê syntetyczn¹ mo¿na uznaæ za najbardziej zaawansowany technologicznie dzia³ biotechnologii, o olbrzymim, ale trudnym do przewidzenia wp³ywie
w przysz³oœci na nasze ¿ycie.

7. Genomika ogórka po zsekwencjonowaniu genomu
Genom ogórka zosta³ zsekwencjonowany dla trzech ró¿nych genotypów przez
trzy grupy badawcze: Konsorcjum Azjatyckie – zsekwencjonowa³o ogórek azjatycki, odmianê d³ugoowocow¹ „Chinese Long” linia 9930 (34), i udostêpni³o sekwencjê
w NCBI); Polskie Konsorcjum Sekwencjonowania Genomu J¹drowego Ogórka
(http://csgenome.sggw.pl/) zsekwencjonowa³o wysoce wsobn¹ (>20 pokoleñ wsobnych) jednopienn¹ liniê B10 odmiany „Borszczagowski” (35,36) – sekwencja znajduje siê od wrzeœnia 2009 r. w NCBI, ale jest niedostêpna. ¯eñska linia Gy14 zosta³a
zsekwencjonowana przez zespó³ Y. Weng’a w University of Wisconsin (37).
Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roœlin SGGW ma pó³wieczne tradycje
intensywnych badañ nad ogórkiem, i w tym czasie osi¹gniêto wiele licz¹cych siê
w Polsce i na œwiecie wyników, zarówno naukowych, jak i wdro¿eniowych (7). Przy
szybkim postêpie w metodyce badañ molekularnych relatywnie efektywnoœæ naszych badañ nad tym obiektem mala³a. Motywami, które sk³oni³y nas do zsekwencjonowania genomu ogórka de novo by³y: mo¿liwoœæ radykalnego zwiêkszenia efektywnoœci wszystkich naszych badañ zwi¹zanych z ogórkiem spowodowana faktem
posiadania sekwencji genomu w³asnego obieku badañ, i postêp w metodyce sekwencjonowania genomów czyni¹cy takie sekwencjonowanie dostêpnym przy naszych mo¿liwoœciach.
Sposób w jaki sekwencja genomu wp³ynê³a na postêp w badaniach nad ogórkiem ilustruj¹ niektóre wyniki: 1) oszacowanie udzia³u ró¿nego typu sekwencji
w genomie, np. sekwencje mikrosatelitarne, roœlinne elementy powtórzone, i in.;
2) adnotacja strukturalna (wyszukanie w genomie struktur genopodobnych, czyli
potencjalnie mog¹cych byæ genami – CDS-y z niektórymi charakterystykami, np.
liczba CDS-ów w genomie, œrednia liczba egzonów i intronów w genie, œrednia
d³ugoœæ egzonu i intronu i in. oraz funkcjonalna (przypisanie znalezionym CDS-om
– a w³aœciwie produktom ich ekspresji, wszystkich mo¿liwych funkcji) ca³ego genomu; 3) znalezienie sekwencji kandydatów dwóch genów p³ci; 4) lokalizacja na mapie
fizycznej chromosomów czterech genów p³ci w tym gen M/m dot¹d nie zmapowany,
nawet genetycznie i z których trzy znajduj¹ siê w stosunkowo ma³ym obszarze, co
20
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sugeruje istnienie w genomie obszarów (klastrów) o wiêkszym zagêszczeniu czynników rozwoju p³ci i kwiatów. Sugeruje to mo¿liwoœæ rozwoju chromosomów p³ci;
5) wykazano istnienie zmiennoœci proporcji w promotorach genów trzech elementów CRE (DRE, ABRE i ERE) w genomach piêciu gatunków, zale¿nie od warunków
siedliska w których siê kszta³towa³y. Sugeruje to Darwinowsk¹ selekcjê w odniesieniu do tych elementów (36,38); 6) wykonano analizê porównawcz¹ genomów B10
i 9930, w której znaleziono 540 tys. SNP-ów; 7) zintegrowano z genomem ponad
28 000 (z ~34 000) klonów biblioteki BAC, co oznacza praktycznie wyszukiwanie
w bibliotece dowolnej sekwencji bez koniecznoœci przegl¹du biblioteki przez hybrydyzacjê lub PCR.
W wyniku zsekwencjonowania genomu, powsta³a platforma do wyszukiwania
genów i markerów istotnych cech hodowlanych; uzyskano Ÿród³o danych dla genomiki porównawczej (genom referencyjny do porównania z resekwencjonowanymi liniami, zsekwencjonowanymi transkryptomami i innymi zbiorami sekwencji) s³u¿¹cej badaniom podstawowym jak i aplikacyjnym w hodowli molekularnej; uzyskano
dok³adn¹ lokalizacjê interesuj¹cych genów dziêki mapowaniu in silico; mo¿liwe jest
szybkie wyszukiwanie ró¿nic sekwencyjnych, okreœlanie ich funkcji, wyszukiwanie
genów g³ównych dla danej cechy na podstawie po³o¿enia markerów w œcie¿kach
metabolicznych i/lub regulacji ekspresji genów; analiza funkcji genów cech z³o¿onych, mo¿e byæ przyœpieszona poprzez amplifikacje genów g³ównych poprzez
PCR i np. transformacjê; istnieje mo¿liwoœæ zast¹pienia „mokrych” metod laboratoryjnych odwrotnej genetyki metodami in silico (resekwencjonowanie i genomika,
transktyptomika, metabolomika, netomika porównawcza). Tak odbywa siê np. izolacja genów i znalezienie klonów BAC je zawieraj¹cych. W tej sytuacji trudno mówiæ
o izolacji genów, jest to raczej ich odszukiwanie w sekwencji genomu; od resekwencjonowania genomu do wyszukania interesuj¹cych nas genów mo¿e min¹æ zaledwie godzina przy wykorzystaniu œcie¿ki przetwarzania danych z³o¿onej z programów do sk³adania genomu, adnotacji strukturalnej, funkcjonalnej, tworzenia œcie¿ek metabolicznych, regulacji ekspresji genów, genomiki, transkryptomiki porównawczej itp.
Objaœnienia skrótów:
BES-BAC, ang. Ends Sequence – zsekwencjonowane koñce klonów BAC
CDS, ang. Coding DNA Seguence – czêœæ koduj¹ca genu
CNP, ang. Copy Number Polymorphism – polimorfizm liczby kopii sekwencji
eQTL, ang. expresion QTL – zbiór genów steruj¹cych ekspresj¹ genu
eSNP – ang. expresion SNP – SNP z genu ulegaj¹cego ekspresji
GWAS, ang. Genome-Wide Association Study – asocjacja zmiennoœci genomowej i cech
HANS, ang. Hybrydyzation Assisted Nanopore Sequencing – sekwencjonowanie przez nanopory wspomagane hybrydyzacj¹
INDEL, ang. Insertion/Deletion Polymorphism – polimorfizm insercji i delecji nukleotydów
MAGE, ang. Multiplex Automated Genome Engineering – automatyczna in vivo kierowana ewolucja
szlaków metabolicznych
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MAS, ang. Marker Assisted Selection – selekcja wspomagana markerami
NGS, ang. Next-Generation DNA Sequencing – metody sekwencjonowania nowej generacji
SNP, ang. Single Nucleotide Polymorphism – polimorfizm pojedynczego nukleotydu
WGS, ang. Whole Genome Sequencing – sekwencjonowanie ca³ego genomu jednoczeœnie
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