TEHNICI IN BIOLOGIA MOLECULARA

Tehnica PCR (Polymerase Chain Reaction) – variante şi
aplicaţii
• Pusă la punct de către K. Mullis şi echipa sa. Nu se foloseau ADN
polimeraze termostabile şi nici aparate automate pentru reproducerea
ciclurilor de temperatură.
• Publicarea cercetărilor se face în 1985.
• În 1991 apare primul număr dintr-o revistă consacrată în întregime
tehnicii PCR (PCR - Methods and Applications).
• În 1993, Mullis primeşte Premiul Nobel pentru Chimie.

Principiu
• Practic are loc amplificarea unui fragment dintr-o matriţă ADN utilizând
primeri sintetici desemnaţi pe bază de complementaritate.
• Numărul de copii ale secvenţei alese pentru amplificare este dublat la
fiecare replicare.
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Componentele reacţiei PCR
Matriţa ADN
Poate proveni dintr-o mare varietate de probe
biologice.
Trebuie să aibă un grad înalt de puritate –
verificare spectrofotometrică (A260/A280).
Cantitatea necesară poate scădea – forensic,
ADN fosil, amplificarea fragmentelor marcate
fluorescent, ţesuturi împarafinate.

¾ ADN polimeraza
Polimeraze termostabile
Taq/Amplitaq ADN polimeraza – izolate din Thermus aquaticus,
modificată şi clonată în E. coli. Viteză – 35-100 nucleotide pe secundă,
T optimă – 70-80oC, activitate 5’-3’ exonucleazică.
Pfu ADN polimeraza – izolată din Pyrococcus furiosus, are activitate 5’-3’
şi 3’-5’ exonucleazică (proof reading), specificitate de 10 ori mai mare
decât Taq polimeraza, utilizare în reacţiile de secvenţiere.
Tth ADN polimeraza – izolată din Thermus thermophilus, modificată şi
clonată în E. coli, în prezenţa ionilor de Mn poate fi folosită ca şi
reverstranscriptază, iar în prezenţa ionilor de Mg îşi reia activitatea ADN
polimerazică.

Enzima
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40 – 60 la 95oC
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-
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Pfu ADN polimeraza
(forma nativă sau
recombinantă)

prezentă

absentă

1140 la 95oC

60

Tli polimeraza (Vent®
Polimeraza)

prezentă

absentă

402 la 95oC

67

Tbr ADN polimeraza
(Dynazyme)

absentă

prezentă

150 la 96oC

-

Platinum Pfx

prezentă

absentă

720 la 95oC

100 – 300

Platinum Taq

absentă

prezentă

96 la 95oC

60 – 150

AdvanTaq polimeraza

absentă

absentă

40 la 95oC

40

Mth polimeraza

prezentă

absentă

12 la 75oC

-

Amestec de nucleotide
Sunt livrate fie separat, sub formă de soluţii stoc de dATP, dCTP, dGTP
şi dTTP, fie sub formă soluţie amestec a celor patru nucleotide.
Concentraţiile optime depind de lungimea fragmentului ce trebuie
amplificat şi de numărul de cicluri de amplificare.

Soluţia tampon a polimerazei
Conţine TRIS, HCl, KCl şi are pH 8,3.
Există şi variante de tampon care includ clorura de magneziu.

MgCl2
Ionii de magneziu sunt activatori ai polimerazelor.

Apă ultrapură – Nuclease Free

¾ Primeri
Reguli de desemnare a primerilor:
- sunt complementari cu matriţa ADN;
- au de obicei între 18 şi 33 de nucleotide;
- este recomandat să conţină un număr egal din cele 4 baze;
- trebuie evitată formarea de structuri secundare la nivelul lor;
- trebuie evitată formarea de dimeri între primeri;
- fragmentul amplificat trebuie să aibă maxim 1500 pb, pentru un PCR
normal;
- trebuie optimizată Ta (Anneling Temperature) pentru a obţine o
amplificare corectă.

Primeri degeneraţi
Prescurtare standard

Nucleotide corespunzătoare

R

G+A

Y

T+C

S

G+C

W

T+A

K

G+T

M

A+C

D

G+T+A

H

T+A+C

B

G+T+C

V

G+A+C

N

G+A+T+C

Principalele probleme ale tehnicii PCR
Contaminarea matriţei ADN sau a reactivilor folosiţi.
- Lipsa amplificării.
- Imposibilitatea obţinerii fragmentelor de interes.
Lipsa de fidelitate a polimerazei.
- Încorporarea greşită a unor baze.
Amplificările parazite.
- Obţinerea de produşi secundari de amplificare.

Variante ale tehnicii PCR

Hot Start PCR

Principiul acestei variante este de a adăuga polimeraza după o primă etapă de
denaturare. Astfel denaturarea poate fi mai lungă în timp şi permite o bună
separare a matriţei ADN, fără a altera polimeraza.
¾ La ora actuală există enzime (AmpliTaq Gold) modificate genetic care au
nevoie de o primă etapă de activare la 95oC.

Nested PCR
Constă în realizarea a două
amplificări
succesive,
utilizând
două
perechi
diferite de primeri, dintre
care a doua flanchează o
secvenţă inclusă în cea care
a fost amplificată cu prima
pereche.

RT-PCR
Se porneşte de la ARNm. Utilizează la
început o revers transcriptază care copiază
ARN într-un ADNc. Apoi urmează o reacţie
PCR clasică folosind drept matriţă ADNc.

PCR Multiplex
¾ În acest caz, în reacţie se introduc mai multe perechi de primeri. Acest lucru
permite amplificarea mai multor secvenţe de intres în acelaşi timp. Necesită o
calculare foarte precisă “ramp time” şi a Ta pentru fiecare pereche de primeri.

Touchdown PCR
¾ Tehnica urmăreşte eliminarea la maxim a amplificărilor nespecifice.
¾ Se porneşte de la temperaturi crescute de hibridizare în primele cicluri, acestea
scăzând treptat către sfârşitul reacţiei. De asemenea, se folosesc diverse
substanţe cu rolul de a elimina supraîncolăcirile ADN din zonele bogate în GC.

PCR-RFLP (Restriction Fragment Lenght
Polymorphism)
¾ Izolarea şi purificarea ADN: se poate face din probe de sânge, fire de
păr, material seminal, etc. cu ajutorul kiturilor sau a procedeului
clasic de extracţie.
¾ Puritatea
şi
concentraţia
ADN
extras:
este
verificată
spectrofotometric (DO260/280 nm).
¾ ADN izolat este amplificat prin PCR.
¾ Ampliconii rezultaţi sunt supuşi digestiei enzimatice cu ajutorul
enzimelor de restricţie.
¾ Vizualizarea produşilor rezultaţi în urma digestiei se face prin
electroforeză în gel de agaroză sau de poliacrilamidă.

Diferenţierea între două
alele prin PCR-RFLP

Tehnica Real-Time PCR cantitativ
• Reacţia PCR este o reacţie în lanţ deci produsul unui ciclu de amplificare serveşte
ca substrat pentru următorul ciclul.
• Cantitatea de produs de reacţie (amplimer) creşte exponenţial şi nu linear
• In condiţii teoretice, ideale, cantitatea de produs se dublează la fiecare ciclu de
amplificare, conform ecuaţiei 1:

N = N0 × 22

(1)

N = numărul de molecule amplificate după n cicluri
N0 = numărul iniţial de molecule ADN
• Abateri de la ecuaţia (1) sunt datorate în principal eficienţei amplificării (E)

• Eficienţa amplificării (E)-fracţia de amplimer replicată în decursul fiecărui ciclu de
amplificare. Experimental s-a determinat că eficienţa amplificării este mai mică decât
100% şi ca urmare s-a introdus în ecuaţia procesului PCR (1) sub forma:

N = N 0 (1 + E )

n

(2)

Eficienţa amplificării poate fi influenţată de:
¾ natura secvenţei ţintă (structuri secundare locale care defavorizează replicarea),
¾ natura primerilor (temperatura de hibridizare a acestora, complementaritatea faţă de
secvenţa recunoscută şi stabilitatea legării la această secvenţă
¾ lungimea secvenţei de amplificat,
¾ prezenţa impurităţilor
¾ calitatea ADN polimerazei termostabile folosite.
În condiţii experimentale identice, apar variaţii de la reacţie la reacţie, aşa numitele
variaţii tube-to-tube, datorate variaţiilor de transfer termic. Experimental E variază de la
0,46 la 0,99 pentru gene diferite şi între 0,8 şi 0,99 în cazul în care aceeaşi genă a fost
amplificată în condiţii identice.
Pentru fiecare pereche de primeri şi ADN ţintă trebuie determinată eficienţa
amplificării.

Principiul reacţie Real-Time PCR
• Cinetica reacţiei PCR (amplificarea unui fragment ADN ţintă) poate fi urmărită în
timp real (Real-Time PCR) prin introducerea în amestecul de reacţie a unor
fluorocromi (compuşi fluorescenţi care se excită şi emit cuante de energie la anumite
lungimi de undă).
• Tehnică permite cuantificarea cantităţii iniţiale a fragmentului ADN ţintă dintr-o
probă.
• Marcarea specifică fluorescentă a ADNdc se poate realiza prin mai multe metode,
cea mai simplă metodă este utilizarea unui fluorocrom, de exemplu SYBR Green I,
care se intercalează între bazele azotate ale ADNdc şi astfel intensitatea
fluorescenţei creşte direct proporţional cu acumularea ampliconilor în timpul reacţiei
PCR.

Fazele reacţie Real-Time PCR
Reacţia Real-Time PCR prezintă patru faze:
¾ În prima fază sau faza liniară care durează aproximativ 10-15 cicluri în funcţie de
cantitatea de ADNdc iniţială şi/sau nivelul de exprimare al genei ţintă, fluorescenţa
emisă nu depăşeşte valoarea zgomotului (background).
¾ În faza exponenţială timpurie, nivelul fluorescenţei atinge un prag (threshold)
care depăşeşte considerabil nivelul background-ului. Ciclul la care fluorescenţa
ampliconului depăşeşte considerabil nivelul de background se numeşte „threshold
cycle” (Ct sau CP). Valoarea Ct este invers proporţională cu cantitatea iniţială de
ADN ţintă din proba de analizat.
¾ În timpul fazei trei-exponenţială sau logaritmică liniară, cantitatea de amplicon
se dublează la fiecare ciclu în condiţii ideale
¾ În ultima fază, cea de platou, reactanţii devin limitaţi şi măsurarea fluorescenţei
nu se mai justifică.

Secvenţierea - determinarea structurii
primare (ordinii nucleotidelor) la nivelul
unei REGIUNI din ADN sau ARN;

Iniţial – Fred Sanger: metoda “chain-termination”;
- Maxam-Gilbert: metoda degradării chimice;

Metode moderne – secvenţierea automatizată:
i) metoda dye-terminator (Sanger);
ii) secvenţierea de nouă generaţie
(NGS– New Generation Sequencing);
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Metoda Sanger (“dye-terminator”): principiu
• Utilizează o ADN polimerază modificată
pentru a sintetiza o catenă complementară
monocatenei ADN ; ADN Pol adaugă
nucleotide noi la capătul 3’ al primerului
complementar cu catena matriţă.
• Utilizează
dideoxinucleotide (ddNTP),
caracterizate prin lipsa grupării –OH la
C3’ al deoxiribozei;
• Adăugarea unui ddNTP la nivelul noii
catene = stoparea extensiei catenei.

dd NTPÆ fără gruparea –OH în poziţia 3’.
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Deoarece ddNTP nu posedă OH (care permite nucleotidelor
să se ataşeze la o catenă ADN
în creştere), sinteza este
stopată.
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ETAPE DE LUCRU
PCR
PREGĂTIREA
PROBELOR

Purificare ampliconi
PCR secvenţiere
Purificare produşi secvenţiere
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Injecţia probelor;
Separarea
fragmentelor
electroforeza capilara;

Electroforeza
capilară

prin

Excitarea fluorocromilor;
Fluorescenţa emisă de marcatorii
fluorescenţi este separată în funcţie
de lungimea de undă şi colectată de o
cameră specială (CCD);
Semnalul
brut
rezultat
este
prelucrat cu un software special
rezultand
o
electroforegramă
corespunzătoare secvenţei analizate.
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PCR SECVENŢIERE

Matriţa ADN
Primer

A-T-G-A-T-C-C-A-T-G-A-T-A-G-C
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T - A - T - C - G

A-T-G-A-T-C-C-A-T-G-A-T-A-G-C
dATP

ddATP

dTTP

ddTTP

dCTP

ddCTP

dGTP

ddGTP

T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T - A - T

A-T-G-A-T-C-C-A-T-G-A-T-A-G-C
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T

A-T-G-A-T-C-C-A-T-G-A-T-A-G-C
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T - A
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Electroforeza capilară
Separarea fragmentelor
de ADN m.c.
în funcţie de mărime
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T - A - T - C - G
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T - A -T - C
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T - A -T
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T - A
T - A - C - T - A- G - G - T - A - C - T

Matrice de separare:
gel sau polimer;
Rezoluţie 1 pb.

T - A - C - T - A- G - G - T - A - C
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3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems)
Sistem automat de
umplere cu polimer
Sistemul
de capilare

Recipient polimer

Anod
Cuptor

Fereastră de detecţie
Dispozitiv pentru încarcare
probe, catod
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Sistem cu 4 capilare

Sistem cu 16 capilare
- Diametrul interior:
50 µm
- Pentru cel putin 100
de teste;

Lungimi diferite:
- 22 cm
- 36 cm
- 50 cm
- 80 cm
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Electrod (Catod)

Injecţia
probelor

Capilar
y Capilarul şi electrodul sunt
introduse în tubul ce conţine
proba ADN de secvenţiat.
y Se aplică un anumit voltaj.
y Fragmentele
ADN
marcate
fluorescent pătrund în capilar şi
migrează către anod (+), situat la
celălalt capăt al capilarului.
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Electrophoresis

Detecţia
semnalului
fluorescent

Laser

dye

+

CCD

Energie

Semnalul
fluorescent
emis
de
fragmentele
ADN
marcate
fluorescent la nivelul celulei de
detecţie este colectat de o cameră
CCD (charge-coupled device).
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Analiza şi
prelucrarea
datelor

Vizualizarea
datelor
Sample Manager View.

cu

aplicatia
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Aplicaţiile secvenţierii
GenBank
Secvenţiere de-novo
CTACTCCGTTCGCCCTTCGTTCTGGGT

Resecvenţiere
CTACTCCGTTCGCCCTTCGTTCTGGGTGT

Scop: obţinerea de secvenţe noi;

Scop: indentificarea variaţiilor
existente între secvenţa consens
şi secvenţa de referinţă;

Probe: 500-900pb; BAC;

Probe: produşi PCR;

Rezulatat: adăugarea de secvenţe
noi în bazele de date.

Rezultat: detecţie SNP.

Aplicaţiile resecvenţierii:
9 SNP: identificare/ validare;
9 Subtipizarea unor tulpini patogene: HCV;
9 Genotipare & identificare alele: HLA;
9 Medicină legală: ADNmt;
9 Genotipare CpG (metilare ADN).

