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Comparison of genome sequences has become an important approach to
identify and understand biological significance of the variations and fluxes that
occur through a genome. The main subject of the work concentrates on identification of indels and SNPs in large genomes and their potential application in
biotechnology. Importantly, fine elaboration of genome structure and sequence
polymorphism that results from resequencing promises to benefit breeding,
biotechnology and medical research. The article also describes how the data extracted from comparative studies of genomes depends on phylogenetic distances of the species involved.
Key words:
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1. Wstêp
1.1. Analiza porównawcza sekwencji DNA
Porównywanie sekwencji nukleotydowych jest obecnie w biologii jednym z najbardziej rozpowszechnionych i podstawowych podejœæ badawczych. Wraz ze wzrostem liczby ró¿norodnych sekwencji DNA, dostêpnych w odpowiednich bazach danych, mo¿na kompletowaæ wstêpne informacje o strukturze i przewidywanej funkcji
sekwencji nas interesuj¹cych. Narzêdziem najpowszechniej wykorzystywanym
w analizie porównawczej, jest BLAST (ang. Basic Local Alignment Search Tool) (1).
Umo¿liwia on porównanie i ocenê podobieñstwa sekwencji o bardzo ró¿nej d³ugoœci: od kilku do wielu milionów nukleotydów. Najbardziej z³o¿on¹ i zarazem najwa¿niejsz¹ analiz¹ w tym zakresie jest analiza porównawcza sekwencji ca³ych genomów
miêdzy badanymi osobnikami, liniami, odmianami, gatunkami itd. Porównanie takie
dostarcza bardzo szczegó³owych informacji na temat podobieñstwa genetycznego,
pochodzenia i ewolucji badanych organizmów. Coraz szerzej stosowane resekwencjonowanie ró¿nych genotypów umo¿liwia efektywn¹ identyfikacjê SNP (ang. Single
Nucleotide Polymorphism), rearan¿acji chromosomowych, mapowanie breakpointów,
detekcjê rzadko wystêpuj¹cych wariantów sekwencyjnych, etc. Te ca³ogenomowe
informacje s¹ podstaw¹ budowania technologii genomowej opartej na ró¿nego typu
mikromacierzach DNA. Jednym z wa¿niejszych obecnie poszukiwañ w dziedzinie
genetyki, hodowli i biotechnologii jest ustalenie mo¿liwie licznych ró¿nic w sekwencji badanych genotypów w celu zidentyfikowania i opracowania efektywnych
sekwencji znacznikowych (markerowych). Sekwencje takie s¹ niezbêdne w rozwoju
efektywnej diagnostyki medycznej, w genetyce, oraz hodowli i biotechnologii.

1.2. Sekwencjonowanie szerokoprzepustowe i resekwencjonowanie genomów
Obecnie podstaw¹ okreœlania sekwencji ca³ogenomowych s¹ nowe technologie
szerokoprzep³ywowego sekwencjonowania, takie jak Roche-454 Life Sciences
(www.roche-applied-science.com), ABI-SOLiD (www.appliedbiosystems.com) i Solexa-Illumina (www.illumina.com). Technologie te s¹ nadal doskonalone, przez co
staj¹ siê coraz wydajniejsze, dok³adniejsze i ponadto coraz tañsze. Umo¿liwiaj¹ ju¿
obecnie, nawet stosunkowo ma³emu zespo³owi, przeprowadzenie kompletnej analizy genomowej, w³¹czaj¹c w to koszt samego sekwencjonowania wykonanego us³ugowo przez wyspecjalizowane firmy.
Wspomniane, nowe strategie sekwencjonowania stoj¹ obecnie u podstaw wielkoskalowych projektów porównawczego sekwencjonowania genomu ró¿nych osobników lub linii w obrêbie gatunku, jak i spokrewnionych gatunków. W pierwszym
rzêdzie analiz¹ tak¹ objêto porównanie genomów prokariotów, np. bakterii choro54
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botwórczych (2), tak¿e genomów pojedynczych komórek; zakres i znaczenie tego
ostatniego podejœcia sprawi³y, ¿e powsta³a kolejna, nowa ga³¹Ÿ genomiki nazwana
genomik¹ pojedynczych komórek. Liczne s¹ ju¿ doniesienia o resekwencjonowaniu
ró¿nych linii gatunków bakterii. Ciekawym spostrze¿eniem w tych badaniach by³
fakt, ¿e linie nale¿¹ce do tego samego gatunku wykazuj¹ znacz¹ce ró¿nice w sekwencji, w tym tak istotne, jak obecnoœæ grupy genów, które wystêpuj¹ w genomie
tylko jednej linii (nie wykryto ich w innych liniach tego gatunku). Obserwacja ta dotyczy wszystkich sekwencjonowanych dotychczas linii badanych gatunków i doprowadzi³a do powstania koncepcji pangenomu bakteryjnego (3). U postaw tej koncepcji stoi interesuj¹ca hipoteza, w której zak³ada siê, ¿e wykryte dodatkowe sekwencje genomu mog¹ pe³niæ funkcje nie bêd¹ce podstawowymi, natomiast mog¹ dostarczaæ nowych cech (w tym przewagê selekcyjn¹) przystosowuj¹cych do nowych
niszy, opornoœæ antybiotykow¹ czy kolonizowanie nowych gospodarzy.
W przypadku porównañ genomów organizmów eukariotycznych przeprowadzono szereg porównañ mniej lub bardziej spokrewnionych gatunków, a tak¿e resekwencjonowanie ró¿nych osobników i linii tego samego gatunku. Zakres tych badañ
by³ jednak z oczywistych powodów (wielkoœæ genomów) znacznie skromniejszy.

2. Identyfikacja indeli w genomie Arabidopsis thaliana
2.1. Identyfikacja polimorfizmów typu indel
Polimorfizmy typu insercja-lub-delecja (indel) s¹ najczêstszymi, obok SNP, polimorfizmami wystêpuj¹cymi w genomach eukariotycznych. S¹ one identyfikowane
najczêœciej poprzez porównanie sekwencji nukleotydowej dwóch linii lub odmian:
wykryta w jednej linii insercja jest jednoczeœnie delecj¹ w drugiej linii; bez porównania wiêkszej liczby linii i analizy mechanizmu pochodzenia, nie mo¿na w sposób
jednoznaczny okreœliæ, czy mamy do czynienia z insercj¹, czy te¿ delecj¹. Wielkoœæ
mutacji indel waha siê w bardzo szerokim przedziale od 1 pz do nawet kilku milionów pz; dlatego te¿ z regu³y dzieli siê je na tzw. ma³e indele (ang. small indels)
o wielkoœci od 1 pz (taka mutacja bywa te¿ czêsto definiowana jako SNP) do 100 pz,
oraz du¿e indele (ang. large indels) æ100 pz (4). Przeprowadzona przez nas szacunkowa analiza samych tylko du¿ych indeli ró¿ni¹cych dwie linie A. thaliana (Col i Ler)
sugeruje obecnoœæ ok. 8500 polimorfizmów tego typu (5); jest natomiast pewne, ¿e
ma³e indele s¹ o kilka rzêdów wielkoœci czêstsze; dane te wskazuj¹ na potencja³ jaki
przedstawiaj¹ polimorfizmy typu indel w projektach hodowlanych (6).
W przeprowadzonej przez nas analizie polimorfizmów du¿ych indeli w genomie
A. thaliana wykorzystaliœmy dostêpnoœæ sekwencji genomowej dla dwóch linii –
Col i Ler. Pierwsza z nich by³a przedmiotem projektu sekwencjonowania genomu
A. thaliana oparta na mapie fizycznej zbudowanej za pomoc¹ klonów BAC (7). Druga
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natomiast, to wynik sekwencjonowania przeprowadzonego z wykorzystaniem techniki „shotgun” przez Cereon Genomics (obecnie czêœæ Monsanto Co.)(4). Obie linie
s¹ stosunkowo blisko ze sob¹ spokrewnione, a czas ich ewolucyjnego rozejœcia zosta³ oszacowany na ok. 200 tys. lat (5). Sekwencja Ler by³a dostêpna w postaci
81 306 kontigów o œredniej d³ugoœci ok. 1,3 kpz.
W pierwszej fazie analizy kontigi Ler zosta³y przyrównane do sekwencji Col reprezentowanej przez piêæ tzw. pseudochromosomów (odtworzona sekwencja ca³ego chromosomu z kilkoma przerwami, g³ównie w okolicach centromerowych)
z wykorzystaniem zestawu skryptów specjalnie do tego celu przygotowanych. £¹cznie przypisano w ten sposób blisko 70% kontigów, pokrywaj¹c w ten sposób 58,4%
genomu Col. Kontigi, które zosta³y odrzucone, sk³ada³y siê niemal wy³¹cznie z sekwencji powtarzaj¹cych siê, b¹dŸ mog³y byæ nieprawid³owo z³o¿one.
Przy tej okazji nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e przy odtwarzaniu sekwencji
chromosomowej zawsze pojawiaj¹ siê regiony problematyczne, dla których nie mo¿na ustaliæ naturalnego porz¹dku sekwencji nukleotydowej. Dotyczy to w szczególnoœci regionów bogatych w sekwencje powtarzaj¹ce siê, zarówno o charakterze satelitarnym (np. powtórzenia centromerowe), jak i transpozonów (skupiska elemen-

Rys. 1. Przypisywanie kontigów Ler do chromosomów Col. Oœ X – reprezentuje pozycjê na chromosomie Col mierzon¹ w ramkach o d³ugoœci 1,5 Mpz; oœ Y – okreœla pokrycie danego regionu kontigmi
Ler. Przyk³adowo, jeœli Y uzyskuje wartoœæ równ¹ 1, oznacza to, ¿e dany region o d³ugoœci 1,5 Mpz jest
pokryty kontigami w 2/3 d³ugoœci. Pionowe, przerywane linie pokazuj¹ przybli¿on¹ pozycjê centromerów (5).
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tów ruchomych w regionach przycentromerowych oraz heterochromatynowych).
Ogromna liczba sekwencji powtarzaj¹cych siê o wysokiej homogenicznoœci uniemo¿liwia w tych regionach definitywne przypisanie sekwencji, przez co wszystkie dostêpne obecnie algorytmy sk³adaj¹ce kontigi, jak i buduj¹ce alignmenty pomijaj¹ te
obszary tworz¹c puste przerwy. Problem z odtwarzaniem takich regionów uwidoczni³ siê tak¿e podczas naszych badañ porównawczych – regiony przycentromerowe
wykazywa³y wielokrotny spadek liczby przypisanych regionów (rys. 1).
Nastêpnym etapem analizy by³o wyszukanie przerw w alignmentach o d³ugoœci
100-20 000 pz. Górna granica indeli zosta³a przyjêta arbitralnie, z uwagi na fakt, ¿e
najwiêksze transpozony u rzodkiewnika maj¹ wielkoœæ ok. 15 kpz. W ten sposób zidentyfikowano 6636 mutacji indel. W wielu przypadkach, ze wzglêdu na niewielk¹
d³ugoœæ kontigów Ler, nie by³o mo¿liwe okreœlenie obu granic mutacji, co jest warunkiem koniecznym do obliczenia d³ugoœci indela oraz scharakteryzowania mechanizmu odpowiadaj¹cego za jego powstanie. Dlatego do dalszej analizy wybrano tylko 2201 mutacji, które posiada³y zdefiniowane oba koñce i by³y insercjami w Col
(b¹dŸ delecjami w Ler).

2.2. Rozk³ad mutacji indel i SNP wzd³u¿ chromosomów
Polimorfizmy, aby mog³y byæ efektywnymi markerami genetycznymi, musz¹ rozk³adaæ siê równomiernie wzd³u¿ chromosomów tak, by ka¿dy region chromosomowy by³ odpowiednio wysycony. W idealnej sytuacji rozk³ad taki przybiera³by postaæ
prostej równoleg³ej do osi X, reprezentuj¹cej pozycjê na chromosomie. Niestety,
w naturze rozk³ad miejsc polimorficznych znacz¹co odbiega od tego schematu, przy
czym niektóre regiony chromosomowe mog¹ zawieraæ od kilkunastu do kilkuset
wiêcej polimorfizmów, ani¿eli œrednia chromosomowa. Z regu³y najwiêksze dysproporcje dotycz¹ obszarów przycentromerowych. W regionach tych, ze wzglêdu na
wzglêdnie niskie wysycenie sekwencjami koduj¹cymi, ograniczon¹ rekombinacjê
oraz wysoki poziom metylacji DNA, dochodzi do akumulacji sekwencji powtarzaj¹cych siê. Ich modyfikacja czy eliminacja nie wp³ywa negatywnie na funkcjonowanie organizmu, dlatego w³aœnie tempo zmian i poziom polimorfizmu dla tych regionów jest najwiêkszy.
Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, ¿e rozk³ad czêstoœci poszczególnych typów indeli wzd³u¿ chromosomów nie jest jednakowy (rys. 2). Liczba indeli
zwi¹zanych z aktywnoœci¹ transpozonów wzrasta stopniowo wraz z przesuwaniem siê od telomeru w kierunku centromeru i przechodzi we wzrost wyk³adniczy
ok. 2 Mpz przed centromerem. Ten typ mutacji jest silnie negatywnie skorelowany
z czêstoœci¹ wystêpowania genów, st¹d w³aœnie bierze siê ich akumulacja w regionach przycentromerowych (8). Z kolei rozk³ad czêstoœci mutacji spowodowanych
rekombinacj¹ niewyrównan¹ jest odmienny: czêstoœæ indeli w tej kategorii wzrasta stopniowo w kierunku centromeru, osi¹gaj¹c maksimum ok. 1,5 Mpz przed saBIOTECHNOLOGIA 4 (91) 53-68 2010
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Rys. 2. Czêstotliwoœæ wystêpowania mutacji indel (oœ Y) mierzona wzglêdem uœrednionego ramienia
chromosomowego A. thaliana, w sekcjach o d³ugoœci 1 Mpz (oœ X) poczynaj¹c od regionu (pery)centromerowego w kierunku telomerów. W kolorze czerwonym – indele powsta³e na drodze rekombinacji
niewyrównanej; w kolorze zielonym – indele bêd¹ce rezultatem aktywnoœci transpozonów; w kolorze
niebieskim – indele utworzone w wyniku rekombinacji nieuprawnionej (5).

mym centromerem, po czym stopniowo obni¿a siê. Jest to spowodowane, jak siê
wydaje, powi¹zaniem rekombinacji niewyrównanej z ogóln¹ rekombinacj¹ homologiczn¹, która jest silnie inhibowana w okolicach centromerów (9). Przeprowadzone przez nas analizy statystyczne wykaza³y istotn¹ korelacjê tych dwóch wartoœci. Rozk³ad czêstoœci indeli wywo³anych dzia³aniem rekombinacji nieuprawnionej jest natomiast bimodalny stanowi¹c swego rodzaju stan poœredni pomiêdzy
poprzednimi rozk³adami: uzyskuje on dwa maksima, jedno po³o¿one ok. 2,5 Mpz
przed centromerem, oraz drugie, formuj¹ce wyraŸny wierzcho³ek przycentromerowy (rys. 2).
Chocia¿ uœrednione analizy rozk³adu mutacji wzd³u¿ ramion chromosomowych
nie by³y, jak dot¹d, analizowane dla polimorfizmów SNP, mo¿emy jednak przyrównaæ dystrybucjê liczby SNP (10) i indeli (5) wzd³u¿ ca³ych chromosomów A. thaliana.
Okazuje siê, ¿e oba typy polimorfizmów wykazuj¹ bardzo podobne rozk³ady. Dotyczy to nie tylko regionów przycentromerowych, ale równie¿ ramion chromosomowych, na których pojawiaj¹ siê dodatkowe wierzcho³ki zwiêkszonej czêstoœci wystêpowania indeli i SNP. Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e obszary o zwiêkszonym poziomie polimorfizmu s¹ w znacznym stopniu to¿same dla obu typów mutacji. Z tych te¿ wzglêdów polimorfizmy SNP i indel mog¹ byæ wykorzystywane zamiennie w pracach hodowlanych i innych dzia³aniach aplikacyjnych.
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2.3. Analiza molekularnych mechanizmów powstawania mutacji indel
W przeciwieñstwie do mutacji SNP, które s¹ stosunkowo homogenne pod wzglêdem mechanizmów powstawania (czytaj poni¿ej), mutacje indel mog¹ zachodziæ na
wiele sposobów. W przeprowadzonych przez nas badaniach polimorfizmów typu indel w genomie A. thaliana najczêœciej wykrywane by³y trzy mechanizmy: rekombinacja niewyrównana, wstawienie/wyciêcie transpozonu oraz rekombinacja nieuprawniona (tab. 1) (5).
Tabela 1
Liczba i wielkoœæ mutacji indel zidentyfikowanych poprzez porównanie sekwencji genomowych linii Col i Ler (5)
Mechanizm powstania
nieznany

rekombinacja
niewyrównana

rekombinacja
nieuprawniona

wstawienie/wyciêcie
transpozonu

Razem

151

569

980

526

2201

udzia³ procentowy

6,9%

25,9%

44,5%

23,9%

mediana wielkoœci

1531

2924

215

1314

liczba

682

Rekombinacja niewyrównana zachodzi w sytuacji, gdy paruj¹ ze sob¹ dwa homologiczne regiony znajduj¹ce siê na tym samym chromosomie, z regu³y w niewielkiej
odleg³oœci od siebie (<10 kpz). W wyniku rekombinacji dochodzi do duplikacji,
b¹dŸ delecji, odcinka chromosomu znajduj¹cego siê pomiêdzy regionami homologii. W naszych badaniach mutacje generowane przez ten mechanizm by³y identyfikowane na drodze wyszukiwania odcinków homologii flankuj¹cych obszar insercji,
b¹dŸ delecji (podobieñstwo sekwencji >95%, d³ugoœæ regionów homologicznych
æ50 pz). Porównanie ca³ogenomowej sekwencji linii Col i Ler pozwoli³o na identyfikacjê 569 mutacji tego typu, przy czym mediana d³ugoœci mutacji wynosi³a 2924 pz.
Warto podkreœliæ, ¿e ten mechanizm odgrywa decyduj¹c¹ rolê w ewolucji genów
i sekwencji koduj¹cych (tab. 2) (5).

Tabela 2
Mutacje indel wykryte w genach i sekwencjach koduj¹cych (5)
Rekombinacja Wstawienie/wyciêcie Rekombinacja
niewyrównana
transpozonu
nieuprawniona
w genach
w sekwencjach koduj¹cych

liczba

392

63

400

%

43,8

7,0

44,7

liczba

375

32

194

%

59,4

5,1

30,7
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Wstawienie, b¹dŸ wyciêcie transpozonów, jest zjawiskiem bardzo czêstym w genomach eukariotycznych, tak zwierzêcych, jak i roœlinnych. Chocia¿ transpozony
czêsto s¹ inaktywowane poprzez mechanizmy epigenetyczne, takie jak metylacja
DNA, czy te¿ liczne delecje generowane przez rekombinacjê nieuprawnion¹ oraz
niewyrównan¹, pewna liczba transpozonów stale pozostaje aktywna i poprzez integracjê z genomem gospodarza powoduje powstawanie mutacji indel. W analizie polimorfizmu ró¿nicuj¹cego linie Col i Ler zastosowaliœmy podejœcie, które opiera siê
na wykorzystaniu programu RepeatMasker (A.F.A. Smit, R. Hubley i P. Green, RepeatMasker Open-3.0. 1996 do 2004; http://www.repeatmasker.org) do wyszukiwania
sekwencji powtarzaj¹cych siê: insercje znajduj¹ce siê w jednej, b¹dŸ drugiej linii
by³y testowane pod k¹tem obecnoœci sekwencji transpozonów. Na tej podstawie
mo¿na by³o jednoznacznie okreœliæ pojawienie siê mutacji indel jako wynik wstawienia lub wyciêcia transpozonu, przy czym dla retrotranspozonów zawsze mamy
do czynienia z wstawieniem nowego elementu. £¹cznie zidentyfikowaliœmy 526
przypadków indeli, które powsta³y w wyniku aktywnoœci transpozonów, a mediana
ich d³ugoœci wynosi³a 1314 pz. Na podstawie dalszej analizy wykazano, ¿e udzia³ indeli zwi¹zanych z aktywnoœci¹ transpozonów w ewolucji genów i sekwencji koduj¹cych jest bardzo ma³y w porównaniu ze znaczeniem dwóch pozosta³ych mechanizmów generuj¹cych indele (tab. 2).
Rekombinacja nieuprawniona, okreœlana równie¿ jako niehomologiczne ³¹czenie
koñców (NHEJ, ang. Non-Homologous End Joining), polega na delecji, rzadziej duplikacji, fragmentu DNA znajduj¹cego siê pomiêdzy dwoma dwuniciowymi pêkniêciami
DNA. Ze wzglêdu na fakt, ¿e DNA pêka na obu niciach, nie jest mo¿liwe zastosowanie jednego z mechanizmów naprawczych opartych na homologii sekwencji nukleotydowej. Dotyczy to w szczególnoœci niedziel¹cych siê komórek somatycznych,
w których chromosomy homologiczne nie s¹ sparowane i przez to nie mog¹ byæ wykorzystane jako matryca do naprawy DNA. Jednak pêkniêcia nici s¹ przewa¿nie
przesuniête wzglêdem siebie (tzn. powstaj¹ wystaj¹ce koñce), w zwi¹zku z tym podczas ³¹czenia koñców powstaj¹ charakterystyczne krótkie powtórzenia, które znakuj¹ granice mutacji (tzw. mikrohomologie). Warto podkreœliæ fakt, ¿e ten mechanizm naprawczy powszechnie wystêpuje u krêgowców i roœlin wy¿szych w miejsce
naprawy opartej na sekwencjach homologicznych, która przewa¿a u bakterii i ni¿szych eukariontów (np. u dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae) (11). Poprzez porównanie linii Col i Ler zidentyfikowaliœmy ³¹cznie 980 przypadków polimorfizmów indel,
które by³y wynikiem dzia³ania tego w³aœnie mechanizmu. Stanowi to blisko 50%
wszystkich wykrytych przez nas mutacji (tab. 1). Jednoczeœnie indele generowane
przez rekombinacjê nieuprawnion¹ by³y najmniejsze, z median¹ wynosz¹c¹ zaledwie 215 pz. Interesuj¹ce jest, ¿e stosunkowo du¿a liczba mutacji indel odnalezionych w genach i sekwencjach koduj¹cych by³a wynikiem zajœcia w³aœnie tego mechanizmu – œwiadczy to o du¿ym znaczeniu nieuprawnionej rekombinacji w ewolucji
genów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przeprowadzone przez nas badania obejmowa³y wy³¹cznie polimorfizm tzw. du¿ych indeli (o wielkoœci æ100 pz); w innych badaniach
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wskazuje siê jednak¿e na znaczn¹ liczbê stosunkowo krótkich mutacji (czêsto <100
pz) na tej drodze wywo³anych (12,13). W konkluzji mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e nieuprawniona rekombinacja jest najwa¿niejszym mechanizmem odpowiedzialnym za
powstawanie mutacji typu indel w genomach organizmów eukariotycznych.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wielkoœæ mutacji indel w du¿ym stopniu zale¿y
od mechanizmu, który odpowiada za jej powstanie. Ró¿nice w tym wzglêdzie s¹
bardzo widoczne, co przedstawiono na rysunku 3 (5). Rozk³ad wielkoœci mutacji generowanych przez rekombinacjê niewyrównan¹ jest stosunkowo du¿y; choæ najwiêksza liczba przypadków w tej kategorii ma d³ugoœæ ~500 pz, to wysoka czêstoœæ mutacji jest obserwowana nawet do 6 kpz. Wynik ten wskazuje na szeroki zakres
d³ugoœci indeli generowanych w wyniku dzia³ania rekombinacji niewyrównanej.

Rys. 3. Histogram liczby indeli (oœ Y) w zale¿noœci od d³ugoœci wstawionego/wyciêtego fragmentu
DNA (oœ X). W przypadku indeli powsta³ych w wyniku rekombinacji nieuprawnionej zastosowano wielkoœæ przedzia³u 150 pz, natomiast dla pozosta³ych dwóch kategorii polimorfizmów zastosowano przedzia³y o wielkoœci 300 pz (2).
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Z kolei mutacje powsta³e na skutek aktywnoœci sekwencji powtarzaj¹cych siê charakteryzuj¹ siê wielomodalnym rozk³adem, gdy analizuje siê ich wielkoœæ. Pojawiaj¹
siê tutaj wierzcho³ki w przedziale d³ugoœci od 150 do 2600 pz, silny wierzcho³ek
przy mutacjach ~5 kpz, a tak¿e wierzcho³ki przy ~8 i ~10 pz. Odpowiadaj¹ one
odpowiednio indelom powsta³ym poprzez w³¹czenie/wyciêcie 1) nieautonomicznych transpozonów, 2) retroelementów z rodziny copia, oraz 3) autonomicznych
transpozonów DNA i retrotranspozonów z rodziny gypsy (rys. 3).
Natomiast rozk³ad czêstotliwoœci wystêpowania mutacji zwi¹zanych z rekombinacj¹ nieuprawnion¹ wykazuje charakterystyczny przebieg hiperboidalny: liczebnoœæ w tej kategorii jest najwiêksza przy d³ugoœci 100 pz, od której rozpoczêty by³
pomiar, i gwa³townie spada wraz ze wzrostem d³ugoœci indeli. Poniewa¿ krótkie
mutacje, jak siê wydaje, s¹ najlepsze w kontekœcie ich zastosowania jako markery
genetyczne, to w³aœnie polimorfizmy generowane przez rekombinacjê nieuprawnion¹ maj¹ najwiêksze znaczenie w selekcji.

2.4. Mo¿liwoœci zastosowania polimorfizmów indel w procesie hodowlanym
i selekcji nowych odmian
Polimorfizmy indel bez w¹tpienia mog¹ byæ zastosowane do tworzenia wydajnych systemów markerowych, analogicznie do polimorfizmów SNP. Jednak¿e sama
identyfikacja polimorfizmów indel jest trudniejsza, ani¿eli identyfikacja SNP. Wynika to z faktu, ¿e wiêksze mutacje wymagaj¹ zsekwencjonowania d³u¿szych fragmentów genomowego DNA, takich, które pokry³yby ca³¹ insercjê/delecjê. W prezentowanej przez nas analizie stosowane by³y dane pochodz¹ce z projektów opartych na
sekwencjonowaniu metod¹ „BAC-by-BAC” oraz „shotgun”, które dostarczy³y stosunkowo d³ugich sekwencji. Rozwijaj¹ce siê dynamicznie w ostatnim czasie podejœcia
wysoko przepustowe ka¿¹ zadaæ pytanie, na ile identyfikacja polimorfizmów indel
mo¿e byæ przeprowadzona przy u¿yciu w³aœnie tych metod.
Dotychczas u rzodkiewnika pospolitego stosowano analizê sekwencji opart¹ na
hybrydyzacji do mikromacierzy DNA pokrywaj¹cych ca³y genom (tzw. mikromacierze tillingowe). Clark i in. (10) wykorzysta³ tê technologiê do poznania polimorfizmu
20. ró¿nych linii A. thaliana identyfikuj¹c ponad milion polimorfizmów SNP. Autorzy
stwierdzili równie¿, ¿e ok. 4% jest niezachowanych pomiêdzy poszczególnymi liniami, przy czym nie uda³o siê jednoznacznie stwierdziæ, czy by³o to rezultatem du¿ych delecji danego regionu, czy te¿ znacznym stopniem ich dywergencji. W konsekwencji trzeba stwierdziæ, ¿e przytoczona technika hybrydyzacji do mikromacierzy
nie jest przydatna w identyfikacji mutacji indel wiêkszych, ani¿eli kilka par zasad
(10). Z kolei technologie oferowane przez takie firmy, jak Illumina, Roche, czy Applied Biosystems generuj¹ wci¹¿ stosunkowo krótkie sekwencje, co ogranicza ich
wykorzystanie do identyfikacji polimorfizmów indel (13). Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e wraz ze wzrostem d³ugoœci odczytów oraz dalszego obni¿ania kosztów
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nowoczesne technologie sekwencjonowania wysoko przepustowego zostan¹ zaprzêgniête równie¿ i do tego celu. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e jedn¹ spraw¹ jest
identyfikacja mutacji indel, inn¹ natomiast wykorzystanie ju¿ wykrytych mutacji do
przegl¹dania polimorfizmu wystêpuj¹cego w populacji pomiêdzy osobnikami: ta
druga kwestia jest o wiele prostsza metodycznie. Pierwsze próby konstrukcji specjalnych mikromacierzy umo¿liwiaj¹cych mapowanie polimorfizmów indel zosta³y
ju¿ przeprowadzone i zakoñczy³y siê sukcesem (14,15).

3. Identyfikacja SNP
3.1. Mechanizmy powstawania
SNP, czyli polimorfizm pojedynczego nukleotydu, jest najczêœciej obserwowanym typem polimorfizmu DNA. Du¿a liczba i wysoka stabilnoœæ czêœci SNP w genomach czyni z nich doskona³e markery genetyczne (16). Przyczyn¹ pojawiania siê SNP
s¹ mutacje punktowe, jednak nie ka¿da z nich jest uznawana za SNP. Aby mutacja
mog³a byæ sklasyfikowana jako SNP, oba warianty (allele) locus musz¹ byæ reprezentowane z czêstoœci¹ >1% w populacji.
Mutacje prowadz¹ce do SNP s¹ spowodowane spontanicznymi b³êdami podczas
replikacji chromosomów: dzieje siê tak, gdy mimo dzia³ania mechanizmów naprawy, polimeraza DNA w³¹cza b³êdny nukleotyd. Gdy cz¹steczka z b³êdnym nukleotydem ulegnie replikacji, to jedna z helis potomnych bêdzie posiada³a prawid³ow¹ sekwencjê wyjœciow¹, a druga sekwencjê zmutowan¹. Czynnikami wywo³uj¹cymi mutacje jednonukleotydowe s¹ równie¿ mutageny chemiczne i fizyczne. Mutageny
chemiczne mog¹ wystêpowaæ w formie analogów zasad, czynników deaminuj¹cych,
alkiluj¹cych i interkaluj¹cych, co mo¿e powodowaæ b³êdy w parowaniu nukleotydów
czy delecjê. Najpowszechniejszymi mutagenami fizycznymi s¹ promieniowanie nadfioletowe (UV), promieniowanie jonizuj¹ce i ciep³o.
Teoretycznie, dla ka¿dego locus istnieje mo¿liwoœæ wystêpowania w populacji
czterech form allelicznych (z uwagi na obecnoœæ czterech typów nukleotydów), jednak w rzeczywistoœci SNP wystêpuj¹ zazwyczaj jako formy bialleliczne (17,65). Jest
to zwi¹zane z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ wystêpowania tranzycji (zamiana puryny na
purynê A-G, G-A lub pirymidyny na pirymidynê C-T, T-C) ni¿ transwersji (zamiana puryny na pirymidynê A-C, A-T, G-C, G-T i pirymidyny na purynê C-A, C-G, T-A, T-G).
Dzieje siê tak prawdopodobnie na skutek spontanicznej deaminacji 5-metylocytozyny do tymidyny w przypadku dwunukleotydów CG (18).
SNP mo¿na podzieliæ na kilka typów ze wzglêdu na miejsce ich wystêpowania
w genomie. Znaczna wiêkszoœæ SNP zlokalizowana jest w rejonach miêdzygenowych
i stanowi tzw. mutacje ciche. Nie wp³ywaj¹ one na funkcjonowanie organizmu, jednak w przypadku genomu ludzkiego, w niektórych przypadkach ich obecnoœæ mo¿e
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korespondowaæ z ryzykiem zachorowania na pewne choroby. SNP zlokalizowane
w regionach regulatorowych genów mog¹ prowadziæ do zmiany poziomu ekspresji
danego genu lub spowodowaæ pojawienie siê bia³ka w tkance, w której wczeœniej
nie wystêpowa³o.
W przypadku pojawienia siê SNP w genie, ich efekt mo¿e byæ ró¿ny:
1. Mo¿e spowodowaæ mutacjê synonimiczn¹, w przypadku gdy nowy kodon reprezentuje ten sam aminokwas co kodon wyjœciowy. Powstaj¹ce bia³ko bêdzie identyczne z tym kodowanym przez gen niezmutowany.
2. Mo¿e spowodowaæ zmianê niesynonimiczn¹ i wówczas powsta³e bia³ko bêdzie posiadaæ jeden zmieniony aminokwas, co mo¿e mieæ wp³yw na jego funkcjê.
3. W wyniku mutacji mo¿e dojœæ do zamiany kodonu koduj¹cego bia³ko na kodon STOP. Zachodzi wówczas mutacja typu nonsens, która powoduje przedwczesn¹
terminacjê translacji, a powstaj¹ce krótsze bia³ko w wiêkszoœci przypadków bêdzie
niefunkcjonalne.
4. Mo¿e dojœæ równie¿ do sytuacji odwrotnej ni¿ w omawianym przypadku i kodon STOP zostanie zast¹piony przez kodon odpowiadaj¹cy jakiemuœ aminokwasowi. Powstaj¹ce d³u¿sze bia³ko równie¿ mo¿e nie spe³niaæ swych fizjologicznych
funkcji.
Czêstoœæ wystêpowania SNP w genomach jest bardzo ró¿na w zale¿noœci od gatunku. W genomie cz³owieka 1 SNP przypada na ok. 300 nukleotydów (19). W przypadku genomów roœlinnych, jednym z bardziej polimorficznych jest genom kukurydzy, w którym 1 SNP przypada na 60–104 pz (20). U jêczmienia, 1 SNP wystêpuje
œrednio co 200 pz (21), w genomie soi co 237 pz (22), u rzodkiewnika co 336 pz
(23), a u pszenicy co 540 pz (24).

3.2. Metody identyfikacji SNP w kolekcjach linii genetycznych i hodowlanych
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem markerów typu
SNP w pracach badawczych i hodowlanych dotycz¹cych modelowych i uprawnych
gatunków roœlin (25). Wystêpowanie SNP z wysok¹ czêstoœci¹ w genomach osobników danej populacji oraz fakt, ¿e potencjalnie ka¿dy mo¿e staæ siê u¿ytkowym markerem, to tylko nieliczne z cech, które zadecydowa³y o ich popularnoœci. Jej wyznacznikiem mog¹ byæ miliony zidentyfikowanych SNP w genomie cz³owieka, z których oko³o 1 mln mo¿e byæ analizowanych jednoczeœnie (w jednym eksperymencie)
dziêki zastosowaniu technik mikromacierzowych (26). Dostêpnoœæ tak du¿ej liczby
markerów SNP pozwala na skanowanie ca³ego genomu z du¿¹ dok³adnoœci¹ w celu
poszukiwania markerów sprzê¿onych z cech¹ iloœciow¹ (27).
W porównaniu ze stopniem zaawansowania prac badawczych dotycz¹cych cz³owieka lub innych krêgowców, badania z wykorzystaniem markerów SNP do analizy
genomów roœlinnych s¹ jeszcze w fazie pocz¹tkowej. Identyfikacja markerów typu
SNP na drodze analizy sekwencji EST, b¹dŸ dostêpnych w bazach danych (np. NCBI
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EST; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST) lub generowanych na potrzeby tego podejœcia by³a wykorzystywana w pracach dotycz¹cych zarówno roœlin modelowych takich jak A. thaliana (23), jak i uprawnych: kukurydzy (28), jêczmienia (29) czy pomidora (30).
Technika mikromacierzy, kojarzona zwykle z analiz¹ poziomu ekspresji genów,
mo¿e równie¿ s³u¿yæ do poszukiwania nowych SNP. W tym przypadku porównuje
siê wyniki uzyskane z hybrydyzacji cDNA lub DNA pochodz¹cych z ró¿nych osobników. Takie podejœcie by³o wykorzystywane w odniesieniu do A. thaliana (22,31,32),
ry¿u (33), jêczmienia (34), kukurydzy (35), a nawet w uk³adzie heterologicznym –
pomiêdzy soj¹ i fasolnikiem chiñskim (36).
W odró¿nieniu od dwóch poprzednich metod, obci¹¿onych fa³szywie pozytywn¹
identyfikacj¹ SNP (15-50%), powtórne sekwencjonowanie amplifikowanych fragmentów genów pozwala na wysoce wiarygodn¹ identyfikacjê SNP [szczegó³y w (25)]. Podejœcie takie by³o wykorzystywane we wspomnianych ju¿ badaniach genomu cz³owieka (26), a w odniesieniu do roœlin uprawnych – genomu kukurydzy (zanalizowano kilka tysiêcy genów (37,38); Panzea (http://www.panzea.org) i soi (ponad 4 tys.
genów (39). Poza tymi gatunkami, prace z wykorzystaniem powtórnego sekwencjonowania by³y prowadzone w przypadku A. thaliana (40), ry¿u (41), pomidora (42),
buraka cukrowego (43) i jêczmienia (44).
Czynnikami ograniczaj¹cymi postêp w identyfikacji markerów typu SNP by³y do
niedawna czasoch³onnoœæ i koszty sekwencjonowania. Tradycyjnie stosowana metoda Sangera w po³¹czeniu z kapilarn¹ elektroforez¹ generowa³a wprawdzie d³u¿sze
sekwencje, bo >800 pz, ale przy wy¿szych kosztach w przeliczeniu na parê zasad.
Obecnie, dostêpne s¹ wczeœniej wymienione trzy systemy sekwencjonowania, nale¿¹ce do nowej generacji. Wszystkie trzy by³y dotychczas stosowane g³ównie do
powtórnego sekwencjonowania ca³kowicie zsekwencjonowanych genomów nale¿¹cych do gatunków takich jak C. elegans (45), mikroorganizmy morskie (46) i A. thaliana
(13). W odniesieniu do gatunków o mniej scharakteryzowanych genomach, pojawi³y
siê pierwsze prace dotycz¹ce identyfikacji SNP w genomach eukaliptusa (47) i kukurydzy (48,49).
Ograniczenia metodyczne nie s¹ jedynymi jakie stoj¹ na drodze masowego wykorzystania SNP w analizie genomów roœlin uprawnych. Wiêkszoœæ z tych roœlin to
organizmy poliploidalne, zarówno allopoliploidalne takie jak rzepak (Brassica napus),
bawe³na (Gossypium hirsutum), tytoñ (Nicotiana tabacum), czy pszenica (Triticum
aestivum), jak i autopoliploidalne np. ziemniak (Solanum tuberosum) lub trzcina cukrowa (Saccharum officinarum). Identyfikacja SNP w genomach tych gatunków mo¿e
byæ utrudniona ze wzglêdu na koniecznoœæ rozró¿nienia pomiêdzy markerami ró¿nicuj¹cymi w obrêbie genomów (markery przydatne) a genomami (markery nieprzydatne) (25). Przyk³adowo, zastosowanie metody powtórnego sekwencjonowania
amplifikowanych fragmentów genowych nie sprawdzi³oby siê w przypadku heksaploidalnego genomu pszenicy Triticum aestivum L. Analiza sekwencji uzyskanych
z wszystkich trzech genomów by³aby bardzo utrudniona ze wzglêdu na wystêpuj¹ce
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miêdzy nimi ró¿nice typu indel. Rozwi¹zaniem sta³o siê zastosowanie genomowo-specyficznych starterów do amplifikacji sekwencji genowych (50,51). Pomimo
wymaganych wysokich nak³adów pracy i zaawansowanych narzêdzi bioinformatycznych, prace nad gatunkami poliploidalnymi s¹ prowadzone z wykorzystaniem zarówno analizy ogromnej liczby sekwencji EST (52,53), powtórnego sekwencjonowania amplifikowanych fragmentów sekwencji genowych (54,55), technik mikromacierzy (24) i sekwencjonowania typu Solexa (56).
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e identyfikacja i opracowanie markerów SNP s¹ prowadzone równie¿ przez firmy hodowlane; Dupont/Pionier przeprowadzi³ sekwencjonowanie prawie 10 tys. genów w 500 liniach kukurydzy (57), a TraitGenetics wykorzysta³ metodê powtórnego sekwencjonowania, oraz stosowa³ mikromacierze GoldenGate multiplex do analizy od 5 do 10 tys. genów w genomach takich roœlin
uprawnych jak pomidor, kukurydza, papryka i gatunków z rodzaju Brassica (25).

3.3. Wykorzystanie SNP w pracach genetycznych, hodowlanych i biotechnologii
Ze wzglêdu na powszechnoœæ, ewolucyjn¹ stabilnoœæ oraz rozwój szybkich, wydajnych i stosunkowo niedrogich metod wykrywania polimorfizmów, SNP sta³y siê
atrakcyjnym systemem markerowym w badaniach genomów, analizie sprzê¿eñ oraz
ukierunkowanej selekcji po¿¹danych cech u¿ytkowych za pomoc¹ techniki MAS
(ang. Marker-Assisted Selection) (58). Wraz z insercjami/delecjami stanowi¹ podstawê
wiêkszoœci ró¿nic wystêpuj¹cych miêdzy allelami, umo¿liwiaj¹c identyfikacjê markerów o silnych sprzê¿eniach z loci dla cech u¿ytkowych (59,60). Wykorzystuj¹c dostêpne informacje o genach kandydatach u roœlin modelowych takich jak A. thaliana
i ry¿, SNP poszerzy³y nasz¹ wiedzê o genetycznych podstawach dziedziczenia wa¿nych cech odpowiedzialnych za wzrost, rozwój oraz obronê przed szkodnikami.
Wiedza ta pozwoli³a udoskonaliæ zespó³ cech u roœlin uprawnych (61). Jednym
z pierwszych podejœæ w pracach hodowlanych sta³o siê opracowanie map genetycznych o wysokim nasyceniu markerów m.in. SNP. Obecnie dostêpnych jest kilka map
obejmuj¹cych tysi¹ce markerów SNP m.in. dla kukurydzy i winoroœli (szczepy Cabernet Sauvignon i Pinot Noir) (62,63). U kukurydzy wykazano wysoki stopieñ polimorfizmu w SNP (1/80 pz) i indelach (1/240 pz), co pozwoli³o zmapowaæ 164 z 311 loci
(64). Dostêpnoœæ takich map pozwala na okreœlenie pokrewieñstwa genetycznego
miêdzy badanymi genotypami przy u¿yciu wybranego zestawu kilku czy kilkunastu
markerów SNP.
Na podstawie ostatnich obliczeñ wskazuje siê, ¿e SNP wystêpuj¹ w genomie
cz³owieka co najmniej raz na 300 nukleotydów. W genomie tym wystêpuje zatem co
najmniej 10 mln SNP. Ponad 4 mln SNP zosta³o zidentyfikowanych, a informacje
o nich s¹ publicznie dostêpne dziêki pracom konsorcjum TSC i specjalistycznym
platformom. Dla wiêkszoœci z tych 4 mln SNP ewentualne asocjacje funkcjonalne pozostaj¹ nieznane. Jednak kompilacja publicznie dostêpnych SNP przez NCBI da³a
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w rezultacie zestaw SNP okreœlanych jako specyficzne markery, które nazwano referencyjnymi (ang. reference SNP, w skrócie rsSNP). Ponad 2,6 mln SNP zosta³o uznanych jako rsSNP. W ostatnich pracach wskazuje siê tak¿e, ¿e 10 mln SNP wspólnych
dla populacji ludzkiej nie dziedziczy siê niezale¿nie od innych SNP; wydaje siê raczej, ¿e s¹siaduj¹ce SNP tworz¹ zestawy zwi¹zane z odpowiednimi allelami genów;
taki blok SNP nazywa siê haplotypem. Cech¹ haplotypów jest ich przekazywanie
z pokolenia na pokolenie bez rekombinacji. Obecne zawansowanie tej analizy sprawia, ¿e haplotyp obejmuj¹cy z regu³y wiele SNP, mo¿e byæ skutecznie identyfikowany w oparciu na zaledwie kilku wybranych SNP. Znacz¹c¹ jest tak¿e obserwacja, ¿e
sekwencje chromosomowe dwóch losowo wybranych osobników populacji ludzkiej
s¹ identyczne w 99,9% i ¿e w obrêbie ró¿ni¹cych je sekwencji (0,1%) a¿ 80% stanowi¹
SNP.
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