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Streszczenie 

 

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój metod molekularnych służących 

do analiz DNA i RNA. Niegdyś powszechnie stosowane techniki takie jak SSCP, HET, CMC, 

DGGE, RFLP czy ASA są stopniowo wypierane przez nowe, umożliwiające tańsze i szybsze 

diagnozowanie pacjentów. Aktualnie prym wiodą metody oparte na PCR w czasie rzeczywi-

stym oraz metody umożliwiające multipleksację kilku reakcji. Nowe metody skriningowe po-

zwalają na badanie dużych grup pacjentów stosunkowo niskim kosztem. Pojawienie się wie-

lofunkcyjnych robotów używanych w izolacji, normalizacji DNA, przygotowaniach reakcji 

PCR itp., zrewolucjonizowało pracę w laboratorium, czyniąc ją łatwą i przyjemną przy rów-

noczesnym ograniczeniu ryzyka kontaminacji próbek. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono nowe, dostępne w standardowych laborato-

riach metody stosowane w wykrywaniu mutacji konstytucyjnych u osób z genetyczną predys-

pozycją do nowotworów.  

 

Słowa kluczowe: techniki, zmiany konstytucyjne, genetyczna predyspozycja, diagnostyka  
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Summary 

 

During the past decade many new molecular methods for DNA and RNA analysis 

have emerged. The most popular in the past like SSCP, HET, CMC, DGGE, RFLP or ASA 

have been replaced by methods which allowed more cost effective and less time consuming 

testing. Real-time techniques and particularly those ones with capability of high multiplexing 

have become commonly used in laboratory practice. Novel screening methods enable examin-

ing large series of patients in short time. Use of handling liquid robots, their application in 

DNA or RNA isolation, normalisation of samples concentration, PCR preparation, etc. have 

reduced risk of contamination and have made laboratory work much easier and faster.  

The aim of this study was the introduction of a few modern techniques, most common-

ly used in detection of genetic predisposition to cancer.       

 

Keywords: constitutional changes, hereditary cancer, techniques, diagnoses 
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W ostatnich latach zidentyfikowano szereg genów, których mutacje odpowiedzialne są 

za wysoką dziedziczną predyspozycję do nowotworów (1). 

U nosicieli mutacji tych genów ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową może 

wynosić nawet 90%. Wybrane geny związane z wysoką genetyczną predyspozycją do nowo-

tworów zestawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Geny, których mutacje predysponują do zespołów nowotworów dziedzicznych. Ze-

stawienie obejmuje geny najczęściej badane w naszym laboratorium. 

GEN 

LOKALIZACJA 

PREDYSPOZYCJA DO 

NOWOTWORÓW 

PENETRACJA* 

Rb1 (2) 

13q14 

siatkówczak około 90% 

BRCA1 (3) 

17q21 

rak sutka 

rak jajnika 

rak prostaty 

rak jelita grubego 

około 80% 

 

BRCA2 (3) 

13q13 

VHL (4) 

3p25 

naczyniaki móżdżku, siatkówki, 

rak nerki  

guzy nadnerczy 

około 80% 

MSH2 (5) 

2p21 

rak jelita grubego i cienkiego 

rak trzonu macicy 

rak nerki i pęcherza moczowego 

rak przewodów żółciowych 

rak jajnika 

rak żołądka 

około  90%  

dla mężczyzn 

około 70% 

dla kobiet (6) 

MLH1 (5) 

3p22 

MSH6 (5) 

2p16 

*prawdopodobieństwo zachorowania w ciagu życia na nowotwór u nosiciela mutacji 

 

Opracowano szereg metod molekularnych, które pozwalają na wykrywanie mutacji. 

Można je podzielić na metody wykrywania: 

 nieznanych mutacji 

 znanych mutacji 

 

WYKRYWANIE NIEZNANYCH MUTACJI 
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Zastosowanie metod wykrywania nieznanych mutacji, w odpowiednio dobranych pod 

względem cech rodowodowo-klinicznych przypadkach, jest w praktyce lekarskiej uzasadnio-

ne mimo tego, że w przypadku „dużych” genów są one nadal pracochłonne i kosztowne. 

 

Analizy DNA 

Zasadnicze rodzaje analiz: 

 izolacja DNA 

 amplifikacja fragmentów genów, z reguły sekwencji kodujących 

 wstępne wykrywanie zaburzeń w produktach amplifikacji technikami przesiewowymi 

 sekwencjonowanie 

 metoda Southerna i MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification - zależna od 

ligacji multipleksowa amplifikacja sond) 

 HRMA (high resolution melting analysis - analiza krzywych topnienia o wysokiej roz-

dzielczości) 

 

Izolacja DNA 

Materiał do izolacji DNA stanowią na ogół komórki łatwo dostępne takie jak leukocy-

ty z krwi obwodowej lub rzadziej bioptaty innych tkanek. W trakcie analiz wykrywana jest 

mutacja konstytucyjna, a więc obecna we wszystkich komórkach pacjenta. Materiał do bada-

nia najlepiej pobrać bezpośrednio przed izolacją, ale dobre wyniki uzyskuje się również po 

kilkudniowym przechowywaniu krwi w temperaturze pokojowej lub nawet przez kilka lat  

w temperaturze poniżej zera. Jeżeli nie dysponujemy tkankami świeżymi to izolację DNA 

można wykonać z tkanek utrwalonych w formalinie i zatopionych w bloczkach parafinowych, 

chociaż uzyskanie jednoznacznych wyników z takiego materiału jest trudne, niekiedy wręcz 

niemożliwe. Izolowanie DNA polega na usunięciu białek z lizatu komórkowego. W metodzie 

fenolowo-chloroformowej uzyskuje się to poprzez trawienie proteinazą K i ekstrakcję w mie-

szaninie fenolu i chloroformu. Z odbiałczonych w ten sposób próbek kwasy nukleinowe wy-

trąca się alkoholami: etylowym lub izopropylowym. Mało kto dzisiaj w codziennej pracy 

używa tej czasochłonnej i toksycznej, choć dającej czyste i nie zdegradowane DNA metody 

(jest ona nadal stosowana jedynie do izolacji DNA z „bloczków parafinowych”). Zastąpiły ją 

inne mniej pracochłonne metody, które łatwiej poddają się procesowi automatyzacji, a są 

oparte na wybiórczym wiązaniu DNA z nośnikiem (złoże chromatograficzne, filtr bądź ku-

leczki magnetyczne) następnie odmyciu zanieczyszczeń i uwolnieniu DNA do roztworu. 
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Amplifikacja fragmentów genów 

W tej analizie powielane są fragmenty badanego DNA za pomocą reakcji łańcuchowej 

polimerazy (PCR). W skład mieszaniny reakcyjnej wchodzą: matryca DNA (zwykle geno-

mowe DNA), polimeraza DNA, para specyficznych starterów (primers), trójfosforany deok-

syrybonukleotydów oraz bufor reakcyjny. Mieszanina ta poddawana jest zmianom temperatu-

ry w specjalnym termostacie cyklicznym - termocyklerze. Każdy cykl składa się z trzech eta-

pów: denaturacji, przyłączania starterów i syntezy. Po 22 cyklach, przy 100% wydajności, 

liczba kopii powielanego fragmentu zwiększa się milion razy. 

 

Wstępne wykrywanie zaburzeń w produktach amplifikacji technikami przesiewowymi 

Niegdyś popularną techniką wstępnego wykrywania zaburzeń w produktach amplifi-

kacji było SSCP (single stranded conformational polymorphism - badanie zmian konformacji 

jednoniciowego DNA) (7). Inne techniki tego rodzaju to HET (heteroduplex analysis - analiza 

heterodupleksów) (8), CMC (chemical mismatch cleavage - chemiczne rozszczepianie niespa-

rowań heterodupleksów) (9), DHPLC (denaturing high-performance liquid chromatography - 

wysokosprawna denaturująca chromatografia cieczowa) (10) i DGGE (denaturing gradient 

gel electrophoresis - elektroforeza na żelach z gradientem czynnika denaturującego) (11). 

 

DHPLC 

Najlepszą i najczęściej używaną techniką wstępnego wykrywania zmian jest obecnie 

DHPLC (10, 12-15). Jest to odmiana HET wykorzystująca wysoką rozdzielczość nowocze-

snych wypełnień kolumn chromatograficznych. Rozdział analizowanych fragmentów DNA 

przeprowadzany jest w gradiencie czynnika denaturującego. W warunkach subdenaturacyj-

nych heterodupleksy wykazują mniejsze powinowactwo niż homodupleksy do złoża kolumny 

i łatwiej ulegają wymyciu. Całość rozdziału monitorowana jest przez miernik absorbancji 

mierzonej przy 260 nm. Profil elucji (rysunek 1) jest charakterystyczny i powtarzalny dla da-

nej zmiany i pozwala na odróżnienie nowych zmian od wcześniej wykrytych mutacji bądź po-

limorfizmów. 

 

Rysunek 1. Profil elucji DHPLC charakterystyczny dla mutacji c.1786_1788delAAT w genie 

MSH2 (linia ciagła) w porównaniu do sekwencji niezmienionej (linia przerywana) 
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Z danych literaturowych (16) i badań własnych (17) wynika, że DHPLC łączy zalety 

dotychczas stosowanych metod. Czułość metody sięga 100% (10, 14, 15) przy stosunkowo 

niskich kosztach (koszt materiałów zużywalnych ~ 2 € na jeden fragment) jest ona szybka, a 

przy zastosowaniu „autosamplera” pozwala wykonać analizę 3 x 96 próbek na dobę. 

 

Sekwencjonowanie 

Sekwencjonowanie jest najbardziej czułą techniką wykrywania zmian w materiale ge-

netycznym umożliwiającą jednocześnie ich pełną charakterystykę. W latach dziewięćdziesia-

tych XX wieku znaczny postęp w technologii sekwencjonowania osiągnięto poprzez wpro-

wadzenie automatycznych aparatów do sekwencjonowania, których funkcjonowanie oparte 

jest o fluorescencję wzbudzaną laserem. Każdy z nukleotydów (A, C, G, T) może być wyzna-

kowany innym fluorochromem. Popularną techniką jest sekwencjonowanie metodą cy-

kliczną (18).  

W trakcie badania oceniane są sekwencje produktów PCR obu nici DNA. Rzeczywista 

zmiana w odróżnieniu od artefaktów wykrywana jest w obu niciach. Procedura sekwencjo-

nowania składa się z kilku etapów: 

 preparatywnego PCR - polegającego na namnożeniu wybranego fragmentu genu przy 

użyciu pary specyficznych starterów 

 asymetrycznego PCR - dla każdej próbki amplifikacja osobno z każdym ze starterów  

z zastosowaniem dideoksynukleotydów znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi 

 elektroforezy na denaturującym żelu poliakrylamidowym z równoczesną detekcją  

i rejestracją przepływających produktów 

 analizy otrzymanych wyników przy użyciu pakietu programów komputerowych. 

Podczas asymetrycznego PCR powstają wszystkie możliwe, różniące się długością 

oligonukleotydy komplementarne do matrycy i zawierające na 3’-końcu fluorochrom („za-

znaczone kolorem”). Zostają one rozdzielone podczas elektroforezy od najkrótszego po naj-

dłuższy, a kolejność kolorowych nukleotydów odczytana jako sekwencja komplementarna do 

matrycy. Stwierdzana sekwencja DNA jest później porównywana z sekwencją prawidłową  

z dostępnych baz danych takich jak GenBank, SNPper czy EMBL. Przez porównanie z se-

kwencją prawidłową określany jest dokładnie charakter zmiany (rysunek 2). 

  

Rysunek 2. Chromatogram charakterystyczny dla mutacji c.83C>T w genie MLH1 (chroma-

togram górny) w porównaniu do sekwencji niezmienionej (chromatogram dolny) 
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Obecnie czołowe firmy oferują sekwenatory umożliwiające jednoczesne sekwencjo-

nowanie 96 próbek w oparciu o elektroforezę kapilarną produktów otrzymanych metodą cy-

kliczną z użyciem dideoksynukleotydów znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi. Po-

stęp w tej dziedzinie polegał w ostatnich latach nie tylko na zwiększeniu liczby jednocześnie 

analizowanych próbek, ale na opracowaniu nowych żeli (umożliwiających wielokrotny roz-

dział na tym samym wypełnieniu kapilary) i „chemii” (mieszaniny złożonej z buforów, sub-

stratów, polimerazy i tak zwanych ulepszaczy) umożliwiających analizę sekwencji jednego 

fragmentu długości prawie 1000 zasad. 

Oferowane są też nowe aparaty GS-FLX machines oparte o równoczesne sekwencjo-

nowanie w czasie rzeczywistym przez syntezę równoczesną bardzo wielu fragmentów DNA 

(do 500 zasad). Wykorzystują one pirosekwencjonowanie z detekcją luminescencji powstają-

cej z rozkładu ATP. Aparaty te pozwalają na analizę 500 mln zasad jednego dnia.  

Pirosekwencjonowanie (19, 20) jako matrycę wykorzystuje jednoniciowy fragment 

DNA, na którym przeprowadzana jest synteza nici komplementarnej poprzez dodawanie ko-

lejno czterech różnych trifosforanów deoksynukleotydów (dNTP). Przyłączeniu każdej zasa-

dy towarzyszy uwalnianie pirofosforanu, który zostaje przekształcony w ATP (adenozyno-5’-

trifosforan) przy udziale sulfurylazy i obecnego w mieszaninie APS (adenozyno-5’-

fosfosiarczan). Powstały ATP wykorzystywany jest przez lucyferazę do przekształcenia lucy-

feryny w oksylucyferynę. W reakcji tej powstaje światło w ilości odpowiadającej wyprodu-

kowanemu we wcześniejszym etapie pirofosforanowi. Światło to jest rejestrowane przez ka-

merę CCD i przekształcane do postaci piku na wykresie (rysunek 3). Ten sam schemat reakcji 

przeprowadzany jest również dla kolejno dodawanych różnych dNTPów. Jeżeli dodawany 

nukleotyd nie jest komplementarny do matrycy nie następuje włączenie go do nowo syntety-

zowanej nici i nie powstaje pirofosforan. Tylko obecność sygnału świetlnego stanowi pod-

stawę do zapisu w sekwencji kolejnego dodawanego nukleotydu. 

 

Rysunek 3. Pirogram charakterystyczny dla mutacji c.2932C>T w genie APC (pirogram gór-

ny) w porównaniu do sekwencji niezmienionej (pirogram dolny) 

 

Ogólnie wiadomo, że słabością opisanej techniki jest niemożność sekwencjonowania 

rejonów homopolimerycznych dłuższych niż 5 nukleotydów. Jest to spowodowane brakiem 

proporcjonalności sygnału świetlnego do ilości uwolnionego pirofosforanu. Problem ten roz-

wiązano poprzez zastosowanie NRTs (nucleotide reversible terminators – odwracalnie koń-
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czące nukleotydy) nukleotydów zmodyfikowanych poprzez przyłączenie grupy allilowej (3’-

O-allyl) lub nitrobenzylowej (3’-O-(-2-nitrobezyl)). Taka modyfikacja blokuje grupę 3’-

hydroksylową i uniemożliwia przyłączenie kolejnego nukleotydu podczas komplementarnego 

wydłużania nowosyntetyzowanej nici. Gdy zmodyfikowany nukleotyd zostanie wbudowany, 

po rejestracji sygnału świetlnego, „zabezpieczenie” zostaje usunięte poprzez deallilację, co 

pozwala na przyłączenie kolejnego komplementarnego nukleotydu. W ten sposób każdy pik 

na pirogramie odpowiada jednemu włączonemu nukleotydowi i rejony homopolimeryczne 

mogą być precyzyjnie zsekwencjonowane (21). Takie rozwiązanie znalazło zastosowanie w 

nowoczesnych wysokowydajnych systemach do sekwencjonowania. Najnowszy system Hi-

Seq 2000 firmy Illumina pozwala na sekwencjonowanie dwóch ludzkich genomów w jednej 

analizie za około 10 tys. dolarów za próbkę. 

 

W rutynowej diagnostyce mutacje w DNA obejmujące miejsca przyłączania starterów 

lub inne odcinki poza regionami amplifikowanymi nie są wykrywane za pomocą testów DNA 

opartych o analizy omówione powyżej. Część takich zmian to duże przemieszczenia. 

 

Metoda Southerna i MLPA 

Jedną z technik, kiedyś powszechnie używaną do wykrywania dużych przemieszczeń, 

opartą o hybrydyzację jest metoda Southerna (Southern blotting), opisana po raz pierwszy 

przez E.M. Southerna w 1975 r.   

Współcześnie metodą godną polecenia, która niemal całkowicie zastąpiła metodę So-

utherna w wykrywaniu rearanżacji w genach jest MLPA (22). Technika ta w oparciu o reak-

cję ligacji specyficznych sond i reakcję amplifikacji pozwala na ocenę liczby kopii eksonów. 

Na jej podstawie można wnioskować o delecjach bądź duplikacjach fragmentów lub całych 

genów (geny odniesienia jako kontrola). W technice tej stosuje się wiele par sond. Sondy za-

wierają oprócz sekwencji docelowych, komplementarnych do sekwencji eksonowych (se-

kwencje ulegające hybrydyzacji), sekwencje starterowe, a jedna z każdej pary dodatkowo 

unikatową sekwencję wstawki. Sekwencje hybrydyzujące każdej pary sond wiążą się kom-

plementarnie do sąsiadujących ze sobą fragmentów DNA i tylko przy w pełni komplementar-

nej hybrydyzacji może zajść ligacja. Po przyłączeniu sond do matrycy następuje ich ligacja, a 

następnie denaturacja. Oddysocjowana, zligowana sonda zawierająca sekwencje starterowe 

zostaje poddana amplifikacji w reakcji PCR. Obecność różnej długości wstawek pozwala na 

rozróżnienie produktów skierowanych na różne cele, a ilość produktu jest proporcjonalna do 

ilości sekwencji matrycowej. Każdy pik odpowiada produktowi amplifikacji zligowanej spe-
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cyficznej pary sond (rysunek 4). Różnice względne w wysokości bądź powierzchni piku 

wskazują na zmiany ilościowe (bądź czasami jakościowe) docelowej sekwencji sondy. 

 

Rysunek 4. Wynik elektroforezy wskazujący na delecję eksonu 9 w genie MSH2 (rysunek 

górny) w porównaniu do sekwencji niezmienionej (rysunek dolny) 

 

Zaletą tej techniki jest niewielka ilość DNA wymagana do przeprowadzenia analizy  

i możliwość zastosowania nawet częściowo zdegradowanego materiału genetycznego. Naj-

ważniejszymi zaletami metody są prostota wykonania, niska cena i małe wymagania co do 

ilości (20ng genomowego DNA) i jakości DNA. Oferowane gotowe zestawy sond dotyczą 

najważniejszych znanych genów silnie predysponujących do nowotworów takich jak: ATM, 

APC, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDKN2A, CDKN2B, CHEK1, CHEK2, 

EPCAM, EXT1, EXT2, FANCA, FANCB, FANCD2, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, NF2, 

PMS2, PTCH, PTEN, RB1, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, SMARCB1, STK11, TP53, VHL, 

WT1. 

 

HRMA 

Technika HRMA umożliwia detekcję zarówno „małych” (punktowych, zmian doty-

czacych kilku-kilkunastu nukleotydów) mutacji jak i rearanżacji genów.  

Podstawą wykrywania zmian jest analiza ilości powstałego produktu i analiza krzywej 

topnienia. Pierwszym etapem jest PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluore-

scencyjnych, najczęściej SYBR Green, LCGreen lub Syto 9 (23). Detekcja natężenia fluore-

scencji umożliwia monitorowanie przyrostu produktu reakcji w każdym cyklu. Analiza ilo-

ściowa umozliwia wykrywanie rearanżacji genów (głównie delecji). W kolejnym etapie uzy-

skany produkt poddaje się denaturacji. Na podstawie zmian poziomu fluorescencji barwnika 

wykreślona zostaje krzywa topnienia produktu (melting curve) (rysunek 5). Jej przebieg po-

zwala na odróznienie heterozygot od homozygot. Wadą metody są trudności w rozróżnieniu 

homozygot między sobą (24). Dzięki wysokiej czułości, specyficzności, niskim kosztom i 

niewielkich ilości materiału potrzebnego do wykonania analizy, HRMA uznano za warto-

ściową metodę screeningu (23, 25, 26, 27, 28), która może konkurować z DHPLC (29). 

 

Rysunek 5. Krzywa topnienia dla heterozygotycznej mutacji w eksonie 23 genu NF-1 

 

Analizy RNA 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolderContentPage$GridViewProductList$ctl13$LinkButtonProductListGenomicRegion','')
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Zalety analiz RNA wynikają przede wszystkim z możliwości wykrycia mutacji przy 

wykonaniu mniejszej liczby reakcji (co wynika z mniejszej długości RNA określonej liczbą 

zasad w porównaniu do DNA). Jak dotychczas, główne wady tych technik obejmują trudności 

w uzyskiwaniu powtarzalnych wyników, mniejszą stabilność RNA z niektórymi mutacjami 

oraz kłopoty w interpretacji związane z występowaniem różnych form składania RNA (alter-

native splicing). 

Etapy badania obejmują: 

 izolację RNA 

 amplifikację części kodujących genów 

 wykrywanie zaburzeń w produktach amplifikacji. 

 

Izolacja RNA 

W większości pracowni RNA izolowane jest z limfocytów krwi obwodowej. Izolację 

RNA przeprowadza się w podobny sposób jak izolację DNA. Ze względu na wszechobecność 

termostabilnych RNAz w tkankach, izolacja RNA wymaga większej staranności. Powszech-

nie stosowaną metodą izolacji jest procedura P. Chomczyńskiego (30) polegająca na lizie 

komórek w roztworze rodanku guanidyny (inhibitor RNAz) i następnie ekstrakcji mieszaniną 

fenolu i chloroformu. Lekko kwaśny odczyn fenolu sprawia, że wytrąceniu oprócz białek ule-

ga również DNA, który w tych warunkach jest praktycznie nierozpuszczalny. 

 

RT / PCR (reverse transcription PCR - odwrotna transkrypcja z PCR) 

RNA można przepisywać na cDNA (komplementarne DNA) za pomocą odwrotnej 

transkryptazy i namnożyć przy pomocy PCR. RNA nie zawiera intronów, więc do powielenia 

kodującej części wybranego genu wystarcza zwykle zaledwie kilka par starterów. Oceniając 

tak otrzymane cDNA na zwykłych żelach agarozowych, wykryć można zaburzenia RNA po-

legające na delecjach lub insercjach fragmentów o długości powyżej kilkudziesięciu par za-

sad. 

 

Wykrywanie zaburzeń w produktach amplifikacji 

Produkt RT/PCR może być badany wszystkimi wcześniej omówionymi technikami 

oraz przy pomocy IVTT (in vitro transcription translation assay-  testu syntezy białka in 

vitro) zwanego również PTT (protein truncation test – test skrócenia białka) (31, 32). RT-

PCR jest pierwszym etapem w PTT. W PTT jeden starter zawiera nie tylko sekwencje inicju-

jące przepisywanie na cDNA, ale dodatkowo sekwencje inicjujące translację tj. syntezę in vi-
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tro białka na bazie cDNA. Po rozdziale elektroforetycznym i przeniesieniu na błonę nitrocelu-

lozową oceniana jest długość zsyntetyzowanego białka, która jest zmieniona nie tylko wów-

czas, gdy w obrębie RNA występują duże delecje lub insercje, ale również w przypadku mu-

tacji nawet pojedynczych nukleotydów prowadzących do powstania sekwencji typu stop ko-

don (TGA, TAA lub TAG) lub mutacji „splicingowych”. Wadą PTT jest niemożność wykry-

cia mutacji typu zmiany sensu. Szacuje się, że nawet przy wykorzystywaniu wszystkich zna-

nych testów czułość bezpośredniego wykrywania zmian wynosi obecnie około 70-80%, 

głównie ze względu na niemożność rozpoznania zaburzeń w nieznanych sekwencjach regulu-

jących funkcjonowanie genów. 

 

WYKRYWANIE ZNANYCH MUTACJI 

 

Coraz więcej wiadomo o rodzaju i częstości mutacji predysponujących do nowotwo-

rów charakterystycznych dla różnych populacji, w tym o mutacjach powtarzalnych, czyli wy-

stępujących w wielu rodzinach danej grupy etnicznej. Testy DNA dotyczące wykrywania 

znanych mutacji nabierają coraz większego znaczenia ze względu na ich niezwykle wysoką 

efektywność ekonomiczną. Takie geny jak APC (33), BRCA1 (34), MLH1, MSH2 (35), MSH6 

(36), VHL (37) doczekały się w Polsce opracowań populacyjnych (epidemiologicznych), 

dzięki którym wiadomo jakich mutacji i w których miejscach genów szukać. Najczęściej sto-

sowane testy DNA wykrywające znane mutacje wykorzystują techniki: 

 

RFLP/PCR (restriction fragment-length polymorphism/PCR -  wykrywanie mutacji za 

pomocą enzymów restrykcyjnych w produktach PCR) 

Enzymy restrykcyjne, zwane endonukleazami restrykcyjnymi lub krótko, restryktaza-

mi rozpoznają specyficzne sekwencje zasad w dwuniciowym DNA i rozcinają obie nici do-

kładnie w określonym miejscu. Dlatego są wykorzystywane do wykrywania mutacji punkto-

wych, małych delecji lub insercji, które prowadzą do utraty lub pojawienia się nowych miejsc 

restrykcyjnych. Namnożony produkt PCR zawierający zmianę poddaje się trawieniu odpo-

wiednią restryktazą, a następnie rozdziela przy pomocy elektroforezy na żelu agarozowym 

lub poliakrylamidowym. Układ prążków pozwala na wykrycie określonej znanej mutacji.  

 

ASA (allele specific amplification – allelo-specyficzna amplifikacja) 

W popularnie używanej wersji tej techniki z użyciem elektroforezy agarozowej oprócz 

starterów flankujących, stosuje się starter w pełni komplementarny do allela z mutacją lub 
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startery, z których jeden jest w pełni komplementarny do allela z mutacją, a drugi do allela 

niezmienionego. Przy tym, startery są tak zlokalizowane, że w wyniku PCR powstają różnią-

ce się długością produkty w zależności od genotypu użytej próbki DNA. Nowoczesna wersja 

tej metody wykorzystująca krótkie sondy fluorescencyjne allelo-specyficzne i aparaty real ti-

me PCR (38, 39) pozwala na bardzo szybkie badanie wielu próbek DNA. Technologię matryc 

(macierzy) z unieruchomionymi na stałej fazie oligonukleotydami można też traktować jako 

współczesną wersję ASA. Niewątpliwą zaletą tej technologii jest daleko idąca automatyzacja 

i możliwość równoczesnego badania nawet kilku tysięcy znanych mutacji. Dostęp do tej 

technologii w polskich realiach jest bardzo ograniczony z powodu wysokiej ceny. 

 

PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR) 

Jedną z najnowszych i coraz częściej stosowanych technik w biologii molekularnej 

jest real time PCR pozwalający na monitorowanie ilości produktu reakcji PCR  

w każdym jej cyklu. Modyfikacja tej techniki, polegająca na zastosowaniu fluorescencyjnie 

znakowanych sond komplementarnych do sekwencji badanego fragmentu DNA, znalazła 

swoje zastosowanie również w identyfikacji znanych zmian genetycznych. Istnieje szereg sys-

temów opartych na tej technice różniących się typem sondy zastosowanej w celu detekcji ba-

danej zmiany. Wśród nich wyróżnia się systemy wykorzystujące między innymi sondy typu: 

TaqMan i SimpleProbes.  

 

Sondy TaqMan 

Stosowana w tym systemie sonda specyficzna dla amplifikowanego fragmentu zna-

kowana jest na 5’ końcu barwnikiem reporterowym: FAM (6-karboksyfluoresceina), HEX 

(heksachloro-6-karboksyfluoresceina), TET (tetrachloro-6-karboksyfluoresceina) lub JOE 

(2,7-dimetylo-4,5-dichloro-6-6-karboksyfluoresceina) a na końcu 3’ barwnikiem tłumiącym: 

TAMRA (6-karboksy-tertrametylorodamina) lub DABCYL (kwas 4-(4.-

dimetyloaminfenylazo)-benzoesowy). Bliskość barwnika reporterowego w stosunku do barw-

nika tłumiącego w obrębie tej samej sondy powoduje, iż fluorescencja jest wygaszana. Pod-

czas reakcji PCR na etapie przyłączania starterów wyznakowana sonda wiąże się specyficznie 

z matrycą pomiędzy miejscami hybrydyzacji starterów. Jej 3’ koniec jest zablokowany, co 

powoduje, iż w następnym etapie, jakim jest wydłużanie starterów nie może być ona wydłu-

żana tak jak startery. Zastosowana w tym systemie polimeraza o aktywności 5’-3’ exonukle-

azy dobudowując nić DNA degraduje sondę, co skutkuje uwolnieniem barwnika reportero-

wego od barwnika tłumiącego i prowadzi do wzrostu fluorescencji. Proces ten zachodzi pod-
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czas każdego cyklu powodując narastanie sygnału fluorescencyjnego z poszczególnych cykli, 

co umożliwia detekcję sygnału w każdym momencie trwania reakcji. Końcowy pomiar flu-

orescencji barwników reporterowych FAM i VIC, przeprowadza się w dwóch temperaturach 

(60 i 61°C). Na jego podstawie wykonuje się analizę końcowych produktów amplifikacji 

(endpoint analysis) i oznacza się genotypy pacjentów (rysunek 6). 

 

Rysunek 6. Analiza końcowych produktów amplifikacji (endpoint analysis) dla zmiany 

c.677G>T w genie MLH1. Oznaczenia: genotyp GG – punkt romb; genotyp GT – punkt trój-

kąt; kontrole zerowe – punkt kwadrat 

 

Sondy stosowane w tym systemie mają długość od 20 do 40 nukleotydów, liczba par 

G+C w ich sekwencji zawiera się w przedziale od 40-60%. Sondy nie powinny zawierać po-

wtórzeń pojedynczych nukleotydów, szczególnie guaniny. Sekwencja sondy nie powinna być 

też komplementarna do sekwencji starterów jak i do sekwencji matrycy w miejscu przyłącze-

nia starterów. Ważne jest, aby sonda nie posiadała na 5’-końcu zasady G, ponieważ jej obec-

ność wygasza fluorescencję barwnika reporterowego nawet po odseparowaniu go od barwni-

ka tłumiącego (40). 

Modyfikacją tego systemu jest zastosowanie sondy TaqMan typu MGB (minor groove 

binder), w której do końca 3’ przyłączona jest również grupa MGB. Jej funkcja polega na 

stabilizacji przyłączenia sondy poprzez wpasowanie się do kompleksu powstałego  

z sondy i matrycowego DNA. Interakcja grupy MGB z kompleksem sonda-matryca podnosi 

temperaturę topnienia sondy o 15-30°C, co pozwala na zastosowanie sond o znacznie krótszej 

sekwencji (od 14 do 18 nukleotydów). Jest to korzystne podczas analizy polimorfizmów po-

jedynczego nukleotydu, ponieważ krótkie sondy łatwiej ulegają destabilizacji pod wpływem 

zmian nukleotydów występujących w badanej sekwencji (41). 

 

Sondy SimpleProbes (guanine quenching probes) 

Guanina wykazuje cechy cząsteczki tłumiącej fluorescencję takich barwników jak 

FAM czy JOE. W technice tej wykorzystuje się krótki fragment jednoniciowego DNA o dłu-

gości ok. 20-30 nukleotydów (sonda molekularna) o sekwencji komplementarnej do badanego 

DNA zawierającego zmianę, wyznakowany na 5'- lub 3'-końcu barwnikiem fluorescencyjnym 

(FAM lub JOE). Technika ta umożliwia zidentyfikowanie heterozygotycznych oraz homozy-

gotycznych wariantów zmiany poprzez pomiar wzrostu fluorescencji wykonywany w gra-

diencie temperatury (rysunek 7). Sonda, która hybrydyzuje z sekwencją badaną, ma zwykle 
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wyższą temperaturę topnienia, jeżeli hybrydyzuje z nicią w pełni komplementarną, natomiast 

niższą temperaturę topnienia, gdy pod sondą znajduje się pojedynczy niesparowany nukle-

otyd. Odczyt poziomu fluorescencji podczas podnoszenia temperatury w zakresie 40°-80°C 

pozwala na zidentyfikowanie konkretnego wariantu badanej zmiany w DNA. 

Systemy oparte na zastosowaniu komplementarnych wyznakowanych fluorescencyjnie 

sond posiadają szereg zalet. Są nimi: wysoka czułość, krótki czas i pełne zautomatyzowanie 

analizy oraz zniwelowanie ryzyka kontaminacji poprzez przeprowadzenie wszystkich etapów 

w zamkniętych dołkach płytki. Wadą techniki jest konieczność projektowania sond dla po-

szczególnych sekwencji, jak i zbyt mała uniwersalność warunków doświadczalnych (40). 

 

Rysunek 7. Krzywa topnienia dla heterozygotycznej mutacji c.178G>T w genie MC1R w po-

równaniu do sekwencji niezmienionej (homozygota normalna) 

 

MALDI -TOF (matrix assisted laser desorption/ionization time of flight - spektrometria 

mass z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem cza-

su przelotu) 

MALDI-TOF jest jedną z technik spektrofotometrii masowej, która wykorzystywana 

jest również w detekcji zmian w obrębie badanego fragmentu DNA. Najczęściej stosuje się ją 

do analizy polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP). Analizę poprzedzają etapy 

oparte o reakcje PCR. Pierwszy, prowadzący do namnożenia wybranego bądź wybranych 

fragmentów (w wersji multipleksowej) zawierających badane SNP-y. Drugi, asymetryczny, 

(jeden primer komplementarny do sekwencji poprzedzającej polimorficzne miejsce) podobnie 

jak w sekwencjonowaniu z zastosowaniem dideoksynukleotydów. Później po oczyszczeniu za 

pomocą żywicy jonowymiennej próbki nanoszone są na płytki (spectroCHIP), a następnie 

poddawane impulsowi laserowemu wzbudzającemu jony. Cała analiza przeprowadzana jest  

w warunkach próżniowych, przez co ruch jonów nie jest zakłócany przez zderzenia z czą-

steczkami gazów. Prędkość przemieszczania się wzbudzonych jonów pochodzących od bada-

nych próbek analizowana jest przez detektor czasu przelotu jonów. Jony pochodzące od więk-

szej masy docierają do detektora wolniej niż jony pochodzące od mniejszej masy. Różnice 

nukleotydowe występujące w badanych próbkach wpływają na ich masę, co pozwala na ich 

rozróżnienie (rysunek 8). Rozdział analizowanych cząsteczek dokonywany jest na podstawie 

stosunku masy jonów do ich ładunku (42, 43). Technika ta charakteryzuje się wysoką czuło-

ścią i pozwala na szybkie przeprowadzenie analizy. System Sequenome MassARRAY 

(www.sequenom.com) oparty o MALDI-TOF pozwala na genotypowanie 76 tysięcy punktów 

http://www.sequenom.com/
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w ciągu dnia. Koszty wykonania analizy (koszty materiałów zużywalnych) w wersji multi-

pleksowej są bardzo niskie i wynoszą zaledwie ~ 1,5 € / dołek (w jednym dołku do 40 zmian) 

dla jednego pacjenta (44). Wadą metody jest wysoki koszt aparatu i osiąganie wysokiej ren-

towności przy analizowaniu dużych serii próbek, co czyni ją przydatną jedynie dla dużych la-

boratoriów.  

 

Rysunek 8. Widmo masowe próbki z mutacją c.3959_3962delCAAG w genie MSH6. Strzał-

kami zaznaczono dwa alleliczne warianty. 

 

GENOTYPOWANIE SNaPshot 

 

Reakcja SNaPshot pozwalająca na równoczesne badanie wielu zmian w jednej pro-

bówce, znalazła zastosowanie w wykrywaniu mutacji w genach m.in. BRCA1 (45, 46), 

BRCA2 (46), GSTM1, GSTT1, GSTP1 (47).   

Analiza poprzedzona jest dwoma etapami opartymi na reakcjach multipleks PCR. W 

pierwszej reakcji namnaża się matrycę DNA. Podczas drugiego PCR do fragmentu DNA 

przyłączany jest starter komplementarny do sekwencji poprzedzającej zmianę (extension pri-

mer). Na etapie elongacji w zależności od występującego w DNA wariantu do każdego starte-

ra dołączany jest terminujący, wyznakowany innym fluorochromem dideoksynukleotyd. Uzy-

skane produkty (różniące się długością i rodzajem barwnika) rozdzielane są elektroforetycz-

nie (www.appliedbiosystems.com). 

 

TEST PASKOWY 

 

Obiecujacym narzędziem wykrywania „małych” mutacji jest tzw. test paskowy (strip 

assay). Ponieważ nie wymaga specjalistycznego sprzętu może być atrakcyjną metodą, szcze-

gólnie dla niewielkich laboratoriów.    

Pierwszym etapem jest namożenia fragmentu genu zawierającego badaną zmianę. Na-

stępnie wykonuje się równolegle dwie reakcje, w obecności jednego allelo-specyficznego 

startera (extension primer) z poli(dT) na końcu 5’, wiążącego się do sekwencji DNA z kon-

kretnym wariantem, trzech nukleotydów dATP, dCTP, dGTP oraz dUTP-biotyny lub dUTP-

digoksygeniny. W efekcie w zależności od występującego w DNA wariantu („z mutacją” 

bądź „normalnego”) otrzymuje się dwa typy produktów: wyznakowane biotyną lub digoksy-

geniną. Produkty obu reakcji nanosi się na nitrocelulozowy pasek, wzdłuż którego migrują 
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wskutek sił kapilarnych. W obrębie paska można wyróżnić trzy strefy: strefę z immobilizo-

waną streptawidyną, z którą zwiążą się produkty zawierające jeden wariant DNA, strefę z 

immobilizowanymi przeciwciałami anty-digoksygeniny, z którą zwiążą się produkty zawiera-

jące drugi wariant DNA oraz strefę kontrolną z immobilizowanymi poli(dT). Wizualizację 

związanych kompleksów przeprowadza się przy użyciu nanocząsteczek złota ze związanymi 

poli(dA). Wybarwienie jednego paska i paska w strefie kontrolnej wskazuje na homozygotę, 

dwóch i paska strefy kontrolnej na heterozygotę (48). W literaturze  można znaleźć bardziej 

złożone wersje tej metody pozwalające na wykrywanie wielu różnych mutacji na jednym pa-

sku (49). W ocenie autorów, test paskowy jest czuły, szybki i tani (48, 49).   

 

PODSUMOWANIE 

 

W ciągu ostatnich lat rozwój i upowszechnianie nowych metod molekularnych prze-

biega bardzo szybko. Pojawienie się w użyciu wielofunkcyjnych robotów laboratoryjnych 

umożliwia wykorzystanie ich nie tylko do izolacji DNA i RNA, ale też do normalizacji stężeń 

(doprowadzenie do żądanego i jednakowego stężenia serii próbek), przygotowania reakcji 

PCR i itp. Równoczesny rozwój oprogramowania i komputeryzacja sprawiły, że dzisiaj istnie-

je możliwość całkowitej automatyzacji procesu bankowania próbek i ich testowania, łącznie z 

transferem danych i wyników. W laboratoriach używa się coraz mniej oddzielnych probówek. 

Na trwałe do użytku weszły płytki o 96 czy nawet 384 dołkach, bo większość analiz wykonu-

je się w dużych seriach stosując coraz mniejsze objętości odczynników (miniaturyzacja), 

używając automatycznych dozowników, co przekłada się na coraz mniejsze koszty analizy 

jednej próbki. Do lamusa historii odeszły jeszcze tak nie dawno bardzo popularne metody 

wykrywania nieznanych mutacji takie jak SSCP, czy metoda DGGE. Natomiast na dobre za-

domowiła się w laboratoriach DHPLC stając się standardem we wstępnym wykrywaniu mu-

tacji i budząca coraz większe zainteresowanie, prostsza i tańsza HRMA. Wypieranie niektó-

rych mniej czułych czy bardziej złożonych albo toksycznych metod jest też spowodowane 

znacznym postępem i zwiększeniem dostępności sekwencjonowania. W przypadku analizy 

długich fragmentów (około 1000 zasad) bezpośrednie sekwencjonowanie jest dziś najtańszą, 

najszybszą i najpewniejszą metodą wykrywania nieznanych mutacji. Obecnie czołowe firmy 

oferują sekwenatory umożliwiające jednoczesne sekwencjonowanie 96 próbek w oparciu o 

elektroforezę kapilarną produktów otrzymanych metodą cykliczną z użyciem dideoksynukle-

otydów znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi. A nowe aparaty GS-FLX machines czy 

HiSeq 2000 umożliwiają bardzo szybką i stosunkowo tanią analizę całego genomu bądź rejo-
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nów odpowiedzialnych za zwiększone predyspozycje do chorób, w tym również nowotworo-

wych. Próbie czasu oparła się ASA w wersji z użyciem elektroforezy agarozowej jednak jest 

coraz rzadziej używana. Z trudem broni swojej pozycji RFLP/PCR ze względu na upo-

wszechnienie mniej pracochłonnej i tańszej metody PCR w czasie rzeczywistym zwłaszcza z 

użyciem sond TaqMan, która pozwala na znacznie szybsze analizowanie znanych SNP-ów i 

mutacji w wielu próbkach równocześnie (płytki na 384 próbek). Dodatkową zaletą tej techni-

ki jest wyeliminowanie możliwości kontaminacji laboratorium produktami reakcji PCR, co 

jest niezwykle ważne zwłaszcza w laboratoriach diagnostycznych. Dzisiaj konkurencję dla tej 

metody stanowi niezwykle wydajny system Sequenome MassARRAY pozwalający na genoty-

powanie wielu tysięcy punktów polimorficznych w ciągu dnia. Niemal całkowicie z użycia 

wyszła żmudna i pracochłonna metoda Southerna. W wykrywaniu rearanżacji w genach od-

powiedzialnych za dziedziczne predyspozycje do nowotworów i innych chorób zastąpiła ją 

MLPA. 
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