
Изследване на метаболитната активност на хемостатни култури чрез  
ДНК-микрочип анализ 

 

Съвременното бързо развитие на ДНК-микрочип технологията има силно 

въздействие върху изследванията с дрождите S. cerevisiae – важен индустриален 

микроорганизъм и моделен еукариот. Чрез възможността за изучаване на 

транскриптомната експресия на целия геном чрез единичен микрочип, става възможно 

получаването на онлайн транскриптомна база данни от различни мутанти и при широк 

набор от условия на култивиране. 

Транскриптомните профили съдържат богата информация, която може да се 

приложи по няколко начина за фундаментални и приложни изследвания. Когато 

съществува ясна корелация между условията на култивиране и транскрипционните суб-

мрежи от гени, такава корелация може да се използва за провеждане на функционален 

анализ на гени, които имат неизвестна биологична функция. Освен това, може да се 

прилага корелация на данните от експеримента с последователността от позитивните 

регулаторни елементи, за да се разкрие вътрешната зависимост в мрежата на 

транскрипционната регулация. 

В индустриалната биотехнология, едно от ключовите приложения на ДНК-

микрочип техниката е диагностиката на ферментационните процеси. Ако 

транскрипционните отговори могат да се свържат директно с важни параметри като 

хранителния статус на индустриалните микроорганизми или със стресовите фактори, 

на които те са изложени при индустриалните процеси, транскрипционният анализ може 

да даде ценна информация за процесите на оптимизация. За такива диагностични цели 

е за предпочитане да се конструират малки, подходящи и ефективни по цена 

микрочипове, които съдържат ограничен брой от сигнални транскрипти. Такива 

значими транскрипти трябва да отговарят специфично на един химичен или физичен 

параметър, който е типичен (значим) за изучавания индустриален процес. Този подход 

е идентичен с приложението на малки диагностични чипове, използвани при 

клиничните изследвания за бърза диагностика на тумори. 

Повечето транскриптомни изследвания със S. cerevisiae са направени с култури, 

получени при култивиране в колби. При такива култури не е възможно контролирането 

на голям брой важни условия за протичането на процеса на култивиране (разтворен 

кислород (в %), метаболитна концентрация, рН и др.). Следователно, периодичната 

култура в колби по дефиниция включва непрекъснато променяща се външна среда. 
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Следователно, интерпретирането на транскриптомните данни от този тип култивиране 

е усложнено поради разликите в специфичната скорост на растеж, С-катаболитна 

репресия, N-катаболитна репресия, натрупването на продукти, понижаването на рН и 

др. 

Хемостатното култивиране предлага голям брой преимущества за изучаване с 

ДНК-микрочип техниката, поради факта, че позволява култивиране на 

микроорганизмите при строго дефинирани условия на външната среда. При хемостата, 

културалната течност (включително биомасата) непрекъснато се измества от свежа 

хранителна среда с определена скорост на разреждане (D, h-1). Когато скоростта на 

разреждане е по-ниска от максималната специфична скорост на растеж (µmax, h-1), се 

установява „steady state” състояние (µ = D). При такова „steady state” състояние на 

хемостатната култура, µ се контролира от (ниската) остатъчна концентрация на едно 

единствено растеж-лимитиращо вещество. Възможността за точен контрол и промяна 

на отделните химични и физични параметри (включително състава на средата, 

природата на растеж-лимитиращия субстрат, рН, Тº, µ) при „steady state” състояние 

прави хемостата отличен инструмент за изучаване на транскрипционната регулация на 

генно ниво. Получените резултати от прилагането на микрочип техниката при 

хемостатни култури показа, че натрупаните база данни са с много по-висока 

възпроизводимост в сравнение с използването на периодични култури. 

 

Експериментален дизайн и физиология на S. cerevisiae при аеробни и анаеробни 

условия на хемостатна култура 

 

За да се изследва влиянието на кръстосаната транскрипционна регулация върху 

определянето на „сигналните транскрипти” е приложен двумерен експериментален 

подход (Фиг. 1). Изследвани са четири режима на хранителна лимитация (C, N, S, P). 

Проведени са две серии от експерименти. В първата серия, четирите режима на 

хранителна лимитация са изучавани при аеробни хемостатни култури; при втората 

серия са изследвани същите режими, но при анаеробни условия. Получените данни от 

осемте режима на ферментация, всеки анализиран в 3 независими експеримента, 

позволяват идентифицирането на гените със специфичен транскрипционен отговор 

само към един параметър (индуциран при анаеробни условия, независимо от режима на 

хранителна лимитация). Освен това, идентифицирани са гени които отговарят 

транскрипционно за голям брой параметри (например такива, които се индуцират при 
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анаеробни условия при въглеродна лимитация). За да се намали (избегне) 

експерименталния фон, съставът на хранителната среда е подбран така, че остатъчната 

концентрация на елементите, които не играят роля на лимитиращ фактор да бъде 

еднакъв за всички хемостатни култури (Таблица 1а). Възможността за контролиране на 

steady state концентрациите на лимитиращите вещества и тези в излишък е уникална 

характеристика на хемостатната култура, приложена при този двудименсионален ДНК-

микрочип подход. 

 

Фигура 1. Експериментален дизайн на двудименсиален транскриптомен анализ 

 

Таблица 1а. Хемостатни култури – основни хранителни компоненти 

 Остатъчна концентрация 

 Лимитация по Глюкоза (g/l) NH4
+ (mM) PO4

3- (mM SO4
2- (mM) 

въглерод ПРС
1 58.2 +1.3 19.8 + 0.6 38.6 + 0.1 

азот 16.7 + 1.0 ПРС 18.6 + 1.0 40.7 + 1.0 

фосфор 18.1 + 1.0 54.3 + 0.0 ПРС 47.5 + 1.0 

 

 

+ O2 

сяра 17.4 + 0.6 53.7 + 2.4 18.4 + 0.2 ПРС 

въглерод ПРС 68.6 + 2.8 22.3 + 0.6 42.4 + 1.6 

азот 16.2 + 0.6 ПРС 21.9 + 0.4 39.1 + 0.8 

фосфор 19.1 + 2.2 60.2 + 2.6 ПРС 50.9 + 0.9 

 

 

- O2 

сяра 21.2 + 0.2 61.1 + 1.3 21.5 + 0.2 ПРС 
1 – Под Разделителната Способност 
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Таблица 1б. Хемостатни култури – основни физиологични параметри 

 

  

 Лимитация 

по 

Yglu
1 qglu

2 qeth
3 qO2

4 qCO2
5 RQ 

(qCO2/qO2) 

въглерод 0.49 1.1 + 0.0 0.0 + 0.0 2.8 + 0.3 2.8 + 0.3 1.0 + 0.0 

азот 0.09 5.8 + 0.1 8.0 + 0.1 2.7 + 0.1 12.1 + 0.2 4.5 + 0.2 

фосфор 0.09 6.1 + 0.2 7.8 + 0.1 4.0 + 0.1 13.5 + 0.2 3.4 + 0.0 

 

 

+ O2 

сяра 0.14 3.8 + 0.1 4.4 + 0.1 3.0 + 0.0 8.0 + 0.8 2.7 + 0.2 

въглерод 0.09+0.0 6.0 + 0.0 9.6 + 0.1 - 10.3+0.4 - 

азот 0.07+0.0 8.4 + 0.0 13.5+0.6 - 14.8+ 0.3 - 

фосфор 0.06+0.0 8.7 + 0.2 13.9+0.6 - 15.8+0.7 - 

 

 

- O2 

сяра 0.07+0.0 7.9 + 0.2 11.9+0.4 - 13.6+0.8 - 
1 – (g/g); 2 – mmol консумирана глюкоза / g биомаса / час; 3 - mmol образуван 

етанол / g биомаса / час; 4 - mmol консумиран кислород / g биомаса / час; 5 - - mmol 

отделен СО2 / g биомаса / час. 

 

Физиологичните параметри, характеризиращи осемте режима на изследване, са 

описани в Таблица 1б. При аеробни условия само глюкозо-лимитираните култури 

показват напълно окислителен глюкозен метаболизъм, без продукция на етанол. Това 

води до респираторен коефициент (RQ) близък до единица. Обратно, аеробните 

култури, които не са лимитирани от глюкоза показват респираторно-ферментативен 

метаболизъм с едновременна биосинтеза на етанол и консумация на кислород (RQ > 1). 

При анаеробни хемостатни култури алкохолната ферментация е единственият начин на 

усвояване на глюкозата, тъй като кислород липсва. Добивът на АТФ е значително по-

нисък, което се отразява в по-ниския добив на биомаса. Добивният коефициент по 

отношение на глюкоза при С-лимитация е по-висок, отколкото при други такива 

лимитации (Таблица 1а и б). 

При аеробни условия, това може частично да се обясни чрез настъпването на 

алкохолна ферментация. 

При анаеробни условия налице е също намаляване на YX/C при лимитация по N, P 

и S (Таблица 1а и б). Това вероятно е свързано с индукцията на енергетично-зависими 

транспортни системи по време на N-, P- и S-лимитиран растеж. 
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Възпроизводимост на микрочип резултатите. Глобален транскриптомен 

отговор и анализ на данните 

 

За да се получат статистически верни и повторяеми транскриптомни бази данни, 

са направени независими трикратни хемостатни опита и подготвени олигонуклеотидни 

ДНК-микрочипове за всяка една от сериите на осемте експеримента. Средният 

коефициент на вариране за трикратните транскриптомни анализа за всяко от осемте 

условия на култивиране e по-нисък от 0,21, освен за анаеробния глюкозо-лимитиран 

хемостат (cv = 0,27). Нивото на АСТ1 транскрипта, общовалиден стандарт за 

конвенционален Нодърн анализ, варира, но по-малко от 13% за един режим. 

Осемте различни хемостатни режима по принцип разрешават 56 различни 

сравнения по двойки. В настоящото изследване анализите са ограничени до сравнение 

между условията за култивиране, които се различават само по един параметър на 

култивиране. Четири от тях са сравнения на аеробни и анаеробни култури, култивирани 

при едни и същи условия на хранителна лимитация (Фиг. 1, вертикалните стрелки). 

Следващите 24 сравнения по двойки включват всички възможни комбинации на 

четирите режима на лимитация по макроелементи при анаеробни и аеробни условия 

(Фиг. 1, хоризонталните стрелки). 

Всяко сравнение по двойки дефинира набор от гени, които са значимо 

положително или негативно регулирани (грешка около 1%). 

Сумарно: 3169 гена (52 %) от генома показват значително различаващо се 

транскрипционно ниво в поне 1 от 28-те сравнения по двойки. 

2542 гена (42 %) от генома не показват значителни различия в 

транскрипционното ниво. 

373 транскрипти (6 %) от генома остават с по-ниско ниво на 

детекция при всички 28 случая на изследване. 

Транскриптите, показващи значителни различия при анаеробни и аеробни условия 

при всичките четири лимитации по макроелементи, са определени чрез комбиниране на 

четири свързани сравнения по двойки (Фиг. 1, вертикални стрелки). Тази поредица от 

гени, отговарящи на кислородните условия на живот, съдържа 155 гени (2,6 % от 

генома; Фиг. 2А). За да се изследва транскрипционния отговор при лимитация по 

макроелементи, първоначално са идентифицирани транскриптите, отговарящи на 

единичен лимитиращ фактор при аеробни или анаеробни условия (Фиг. 2В, набор І и 

V). Комбинация на мрежи I и V за всеки от четирите режима на лимитация по 
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макроелементи дава мрежа от транскрипти, които предоставят състоятелен отговор на 

лимитацията по макроелементи, независимо от наличието на кислород (Фиг. 2В, набор 

III, 152 гена). Освен това, това сравнение дава две мрежи от гени, които само показват 

транскрипционен отговор за едно от четирите условия на хранителна лимитация при 

аеробни (Фиг. 2В, набор II, 333 гена) или анаеробни условия (Фиг. 2В, набор IV, 302 

гена). 

Анализът на данните описан по-горе позволява да се направи дисекция на генома 

на S. cerevisiae и генните клъстери, които или показват силен отговор по отношение на 

наличието на кислород или хранителната лимитация към макроелементите в 

хранителната среда, или алтернативно показват по-комплексна, двояка 

транскрипционна регулация. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура. 2. Стратегия за обобщение и интерпретация на данните за 
транскриптомен отговор в условия на хранителна лимитация и наличие на кислород. 

А: Диаграма на Вен на «сигналните» анаеробни гени. Червените и зелени цифри 
съответстват на броя положително и негативно регулирани гени при анаеробни 
условия. Всеки един от четирите кръга съответства на клъстер от гени, които 
дават транскрипционен отговор на наличието на кислород в условия на хранителна 
лимитация по един от четирите изследвани варианта. Препокриващите се части на 
кръговете показват гените, които дават отговор на наличието на кислород, 
независимо от хранителната лимитация. 
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В: Диаграма на Вен на гените, които дават отговор при хранителна лимитация. 

Показани са сравнения по двойки на траскриптомите при всеки тип лимитация както 
в аеробни (горната част), така и в анаеробни условия (долната част). Всеки кръг е 
клъстер от положително (в червено) и негативно( в зелено) регулирани гени при 
съответната хранителна лимитация. Наборите от І до V представляват гените, 
които показват отговор на всеки един от хранителните режими в аеробни и 
анаеробни условия. Комбинацията от набор І и V дава три под-набора от гени, които 
отговарят на хранителна лимитация. Набор ІІІ показва «сигналните» гени за всеки 
един от режимите на лимитация, които дават отговор при аеробни и анаеробни 
условия. Набори ІІ и ІV представляват гените, чийто транскрипционен отговор на 
един лимитиращ фактор е специфичен за аеробни или анаеробни условия, съответно. 

 
 



 8 

„Сигнални” гени със съответен транскрипционен отговор на аеробната среда 

и хранителна лимитация по макроелементи 

 

Идентифицирани са десет генни клъстера, които показват специфичен и 

значителен отговор на анаеробиозата, глюкозната, азотната, фосфорната и серната 

лимитация (Фиг. 3). В пет от тези клъстери транскрипционният отговор се дефинира 

като „up-regulated”, т.е. положителен отговор при посочените условия, а при другите 

пет клъстера, транскрипционният отговор се отчита като „негативно регулиран” (down 

regulated). Терминологията „положителна” и „негативна” регулация не показва 

конкретен механизъм на регулация. Например, негативната регулация при хранителна 

лимитация може механично да представлява положителна регулация при излишък от 

хранителни вещества. В този примерен казус „значимите отговори” се дискутират само 

по отношение на детайлния анализ на анаеробно-положително регулирани гени и някои 

специфични наблюдения върху гените, отговорни при хранителна лимитация с 

макроелементи от хранителната среда. 

 

Анаеробно-положително регулирани гени 

Въз основа на статистически значим двумерен транскриптомен анализ на 

глюкозо-лимитирана хемостатна култура на S. cerevisiae, са идентифицирани 877 

транскрипти, които са диференциално експресирани при аеробни и анаеробни условия. 

Тези гени са разпределени в 133 анаеробно-положително регулирани и 744 анаеробно-

отрицателно (негативно) регулирани гени. При двудименсиалния подход, 

транскрипционният отговор при наличие на кислород се определя от 722 гени (82 %), 

които зависят от вида на хранителната лимитация и само 155 показват съответен 

отговор на анаеробиозата при всички четири типа хранителна лимитация (65 

положително- и 90 негативно–регулирани) (Фиг. 2А). От 65-те анаеробно-положително 

регулирани гени, 20 са слабо дефинирани и са с неясна биологична функция, а 45 гени с 

известна функция са разпределени във следните функционални категории, съгласно 

MIPS база данни (Фиг. 3): 

- за метаболизъм и енергия – 21 гени, 

- транспортни – 4 гени, 

- клетъчна защита – 11 гени, 

- белтъчна биосинтеза – 3 гени, 

- организация на клетъчната стена – 6 гени. 
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Фигура 3. «Сигнални» гени, които отговарят на единична промяна на даден 
параметър на околната среда. Зелените (с относително ниска експресия) и червените 
(с относително висока експресия) квадрати се използват за визуализиране на 
транскрипционните профили на гените, които търпят специфична промяна. 

 
Тези данни показват биосинтетична роля на молекулярния кислород при S. 

cerevisiae. При анаеробни условия, S. cerevisiae не може да синтезира de novo стероли и 

ненаситени мастни киселини, а тези компоненти са необходими като растежни фактори 

при тези условия. Въпреки че анаеробните хемостатни култури в експеримента се 

подхранват с ергостерол и олеат, 22 от гените, свързани със стероловия или липиден 

метаболизъм, са с положителна регулация при анаеробни условия. Сред тях са гени, 
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кодиращи фактори на транскрипцията, мембранни транспортерни белтъци, белтъци 

участващи в изграждането на клетъчната стена и отговорни за нейния пермеабилитет. 

Освен гените, участващи в стероловия и мастно-киселинния метаболизъм гените 

СОХ5В и НЕМ13 показват значителна стимулация при всички анаеробни култури. 

Първият кодира аноксигенната субединица на ензима цитохром С оксидаза, за която се 

смята, че участва в кислородното сигнализиране. Вторият кодира ензима 

купропорфириноген III оксидаза, катализиращ първото и скорост-определящо, 

зависимо от молекулярен кислород, стъпало при биосинтезата на хема. 

Като допълнителен подход за оценка на биологичното значение на 

транскрипционните отговори, идентифицирани чрез двумерния подход, е анализирано 

обогатяването с регулаторни мотиви в промоторната последователност на кислород-

зависимите гени (Фиг. 2А, и В). Четири силно представени последователности са 

открити на 65 анаеробно положително регулирани промоторни региона на гените. Тези 

последователности са подобни на свързващото място (CGTTT) за транскрипционен 

фактор Upс2p, чийто структурен ген е значително стимулиран при анаеробни култури. 

Седемнадесет гени (26 %) споделят елемент от 7 нуклеотида, който е известно 

свързващо място за анаеробния транскрипционен фактор Rox1p. Идентифициран е и 

нов мотив от 6 нуклеотида в този генен клъстер, за който не е открит все още ДНК-

свързващ белтък. Седемдесет процента от промоторната последователност на гените, 

които са значително позитивно повлияни в анаеробни култури съдържат поне един от 

трите елемента дискутирани по-горе. 

 

Транскрипционни отговори на хранителна лимитация по макроелементи: 

позитивна регулация на гени при фосфатна лимитация 

 

Четири клъстера от гени, които са значително повлияни (както при анаеробни, 

така и при аеробни условия) в отговор на лимитация на растежа от единичен 

макроелемент в хранителната среда, споделят някои устойчиви черти. Те включват: 

- индукция на високо-афинитетна транспортна система за лимитиращия 

макроелемент, 

- секреция на ензими, отговорни за усвояване на целевите субстрати, 

- индукция на системи за мобилизиране и усвояване на вътреклетъчни резерви 

- индукция на системи за транспорт и асимилация на алтернативни източници 

на лимитиращия субстрат (фиг. 3).  
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Това наблюдение се потвърждава от транскрипционния отговор на фосфатната 

лимитация. Един предходен анализ е определил 62 положително регулирани сигнални 

транскрипти при фосфорна лимитация в аеробни условия. Включването на втора 

дименсия (т.е. анаеробна фосфорна лимитация), води до 50 % понижаване на броя на 

гените, съставящи този клъстер. Наистина, 31 гени показват значителна позитивна 

регулация, съизмерима с тази при другите режими на хранителна лимитация при 

аеробни и анаеробни фосфат-лимитирани хемостатни култури. Сред тези гени, 7 

участват в транспорта, 14 в метаболизма, 1 в белтъчната синтеза, 1 в транскрипцията и 

8 имат неизвестна функция, съгласно литературните данни. Повлияни от фосфорната 

лимитация са 23 гени (74 %) и именно те могат да бъдат директно свързани с 

фосфорния метаболизъм. Всичките 7 гени, класифицирани в транспортната категория, 

са асоциирани с фосфатния транспорт, други са отговорни за мобилизирането на 

фосфатите и техния метаболизъм. В този клъстер има 8 гена (25%), които до сега не 

могат да бъдат пряко свързани с фосфатния метаболизъм. Сред тях са такива, които са 

свързани с общи метаболитни функции, като генът отговорен за репресията на 

транскрипцията на ДНК полимераза ІІІ и такива, отговарящи за активиране на 

сигналните пътища при промени във външната среда. 

 

Транскрипционна кръстосана регулация идентифицирана чрез двумерен 

транскриптомен анализ 

 

Чрез комбиниране на транскрипционните отговори по отношение на 

(ана)аеробиозата в култура, подложена на хранителна лимитация по 4 макроелемента, е 

възможно да се идентифицират генни клъстери, които са подложени на 

транскрипционна регулация от 2 фактора на външната среда. Идентифицирането на 

такива клъстери не е възможно при конвенционално „едно-дименсиално” сравнение по 

двойки спрямо условията на култивиране. 

В настоящия експеримент могат да се определят осем такива клъстери (Фиг. 2В, 

набор II и IV). За да се обясни биологичното значение на дефинираните клъстери ще 

направим следната интерпретация (Фиг. 4). 

От 428-те гени, които показват транскрипционен отговор на въглеродна 

лимитация (Фиг. 2В, набори II, III и IV) само 33 гена показват значим отговор на 

въглеродна лимитация независимо от наличието на кислород (Фиг. 2В, набор VII). При 

аеробни условия значителен транскрипционен отговор показват 193 гена (Фиг. 2В, 
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набор II). От останалите 202 гена (Фиг. 2В, набор IV), които отговарят само на 

въглеродна лимитация при анаеробни култури, 167 гена са негативно регулирани при 

анаеробни, въглерод-лимитирани култури и 35 гена са положително повлияни. От 35-те 

гена, които на транскрипционно ниво са положително повлияни при анаеробни, 

въглерод-лимитирани хемостатни култури, 21 гена са свързани с митохондриалната 

функция дори при дисимилация на глюкозата по ферментативен път. От тях 15 са 

включени в окислителното фосфорилиране и дишането, а останалите са отговорни за 

ключови митохондриални дехидрогенази, оксидоредуктази и белтъци, необходими за 

нормалния растеж при дишане. Останалите 14 гена от този клъстер включват 2 гена, 

отговорни за хексозния транспорт, 5 гена, кодиращи рибозомални белтъци и 7 гена, 

принадлежащи на различни метаболитни пътища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. Пример за идентифициране на генни клъстери, които са подложени на 
транскрипционна регулация от 2 фактора на външната среда. 

428 Сlimit 

193 Сlimit; + O2 35 Сlimit; + O2 202 Сlimit; - O2 

167 Сlimit; - O2 

Негат. регул. 
35 Сlimit; - O2 
Полож. регул. 
 

21 Сlimit; - O2 

Полож. регул. 
МХ функции 

14 Сlimit; - O2 
Полож. регул. 
Др. функции 

- Окислително фосфор.; 

- Дишане; 

- МХ дехидрогенази; 

- МХ оксидоредуктази 

- Хексозен транспорт; 

- Рибозомални белтъци; 

- Различни метаболитни 

пътища 
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Ниското съдържание на иРНК за тези гени в анаеробни, хемостатни култури, 

лимитирани по N, P и S, имащи високи остатъчни концентрации на С, показва че 

глюкозните катаболити играят важна роля при тяхната транскрипционна регулация. 

Обратно, при аеробни условия, видът на хранителната лимитация не влияе съществено 

върху транскрипцията. По-точни изследвания показват, че при аеробни култури, високо 

транскрипционно ниво се наблюдава при всички режими на лимитация (С, N, P и S). 

Нещо повече, също при аеробни култури, комбинираната експресия на тези гени 

предполага средно ниво на индукция при глюкозна лимитация. 

 

ДНК-микрочип техниката като диагностичен метод в биотехнологията 

Детайлното познаване на стимулите от външната среда, на които са изложени 

микроорганизмите при индустриалните ферментации, е много важно за правилното 

съставяне и оптимизиране на ферментационния процес. ДНК-микрочип техниката дава 

основа, която по принцип позволява използването на самите микроорганизми като 

биосензор. За прилагането на ДНК-микрочип техниката обаче, е важно безпогрешното 

съответствие между свързани параметри на външната среда и транскрипционните 

отговори. Смисълът на твърдението „важно” е, че се въвежда понятието „сигнален 

транскрипт”, т.е. транскрипт, чиито нива специфично се повишават/понижават в 

отговор на единични стимули от външната среда. 

Представеното изследване показва, че по принцип силни сигнални транскрипти не 

могат да бъдат идентифицирани чрез вариране на изследвания параметър в постоянни 

експериментални условия с 1 променлива (едно-дименсиален транскрипционен 

анализ). Вместо това, определянето на силен сигнален транскрип изисква 

транскрипционните отговори на външно условие да бъдат анализирани срещу 

множествен експериментален фон. Например: наборът от „сигнални транскрипти” за 

(ае) анаеробиоза и хранителна лимитация от 4 макроелемента, които предварително са 

изследвани чрез едно-дименсиално транскриптомно сравнение, е значително намален 

по размер чрез дву-дименсиалния подход. 

Този комбинативен подход е възможен поради характера на хемостатните 

култури, които позволяват промяната на индивидуален параметър, при всички останали 

– константни. Въпреки, че това изследване покрива една много малка част от 

възможната промяна на факторите на външната среда, на които S. cerevisiae може да 

бъде подложен при индустриални условия или в екосистемите, ясно се показва 
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комплексния характер на транскрипционната регулация. В реални условия 

транскрипционните отговори на клетките се повлияват от стотици екстрацелуларни 

сигнали. Взаимодействието между тези сигнали води до формиране на многофакторно 

пространство, в което всяка възможна комбинация от сигнали води до уникален 

транскриптом. Следователно, трябва да се очаква, че броят на силните сигнали ще се 

понижи по-късно, когато освен хранителна лимитация и О2, се включат и химични или 

физични параметри. 

Значението на комбинираната природа на регулацията на генната експресия е 

много по-голямо от изучавания случай със S. cerevisiae и индустриалната 

биотехнология. Например: в областта на медицината може да се очаква, че 

транскрипционните профили ще се припокриват със съответните болестни състояния 

или фармакологичен ефект. Те могат да бъдат еднакво чувствителни и на други 

стимули и вариации на въздействие върху клетката. 

 

Неразкрита транскрипционна регулация 

Независимо от комбинативната природа на транскрипционната регулация, 

идентифицирането на безпогрешните „сигнални транскрипти” ще бъде възможно, 

когато механизмите на транскрипционната регулация се разберат напълно. В идеалния 

случай „сигналните транскрипти” ще се кодират от гени, които отговарят на единичен 

транскрипционен регулаторен белтък, чиято експресия и активност са уникално 

зависими от индивидуален стимул от външната среда. Идентифицирането на такива 

гени и регулатори изисква детайлни познания за регулоните и разпознаване на 

последователностите на всички свързани транскрипционни регулатори. Такова 

познание е много важно за рационалното и предсказуемо препрограмиране на 

транскрипционната регулация с цел подобряване на индустриалните микроорганизми. 

Дори за добре проучен микроорганизъм като S. cerevisiae, физиологичната роля на 

много транскрипционни регулатори, а също така и последователност от мотиви, които 

те разпознават, трябва да бъдат изяснени. 

Най-общо казано, комбинираният анализ на транскрипционния отговор по 

отношение на стимули от външната среда вероятно увеличава възможността за 

разпознаване на съответни регулаторни елементи и тяхното идентифициране. 

Използваният подход позволява установяването на йерархични връзки при 

транскрипционната регулация. Това се илюстрира от наличието на суб-мрежа от гени, 

свързани с митохондриалната функция. При анаеробни условия тези гени са 
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регулирани първоначално от глюкозна репресия-депресия. Обаче, при аеробни условия, 

високо ниво на транскрипция се наблюдава дори при условия на глюкозен излишък. 

Заедно, тези данни показват, че при аеробни условия кислородната регулация подтиска 

глюкозната репресия. 

Чрез разширяване на мрежата от данни и комбинирайки ги с in silico анализа на 

промоторната структура, комбинирания анализ на траскриптомите може да подпомогне 

разкриването на цялостната транскрипционна регулаторна мрежа. 

 

Функционален анализ 

Определянето на физиологични функции на “непознати функционални гени” все 

още представлява голямо предизвикателство в пост-геномната ера. Чрез 

идентифициране на групите от гени, които се ко-експресират, ДНК-микрочип 

техниката може да предоставя функционален анализ. И наистина, много изследвания 

свързват нивото на иРНК с условията на култивиране. Но дори когато се използват 

хемостатни култури за промяна на един параметър на външната среда, сравнението на 

двойки води до голям брой прицелни гени, които усложняват функционалния анализ. 

Нещо повече, при проведеното понастоящем изследване в геномен мащаб на 

транскрипционните отговори на ниски температури е доказана много ниска корелация 

между транскрипционните отговори на гени и фенотип на съответните нулеви мутанти 

при ниска температура. 

Сравнен с предходни изследвания, получени чрез едно-дименсиален метод, 

комбинираният подход води до ясно обогатяване на “мрежата от гени”, чиято функция 

е свързана с гени с известна функция, свързана с влияние на външната среда, и/или с 

гени и съответните им регулаторни елементи. Логически, гените с неизвестна функция, 

открити в база данните, по всяка вероятност имат пряка функционална връзка със 

съответния хранителен статус на културите и с влиянието на външната среда. Тази 

хипотеза е тествана на суб-мрежа от гени, които показват съответно стимулиране при 

анаеробни условия. 

Сред сигналните гени, имащи “силен отговор”, описани в това изследване, 38% 

нямат ясно изразена биологична функция. Важно е да се отбележи, че твърдението за 

някои от тези гени, принадлежащи към група Отворени Рамки за Четене, за които се 

предлага да бъдат изключени от дрождевата геномна директория въз основа на 

сравнителен геномен анализ на S. cerevisiae, S. bayanus, S. mikate и S. paradoxus, търпят 

ревизия. Установено е, че три от тези гени имат значителен отговор при фосфатна 
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лимитация и азотна лимитация, което показва че са биологично важни. Като се има 

предвид, че при непрекъснатите култури условията са стандартизирани, то ДНК-

микрочип анализът показва добра повторяемост в различни лаборатории. 

Предполага се, че усилията на много лаборатории чрез хемостат базирани 

мултидименсиални експерименти ще създадат база данни за генната експресия. Тя ще 

бъде изключително средство за функционален анализ и системна биология на дрожди. 

Такива база данни могат да бъдат направени не само по отношение на 

транскриптомните данни, но могат да касаят и други нива на информация. 

 
Заключение 

 

Настоящото изследване представлява първо количествено оценяване на влиянието 

на кръстосаната транскрипционна регулация при въздействието на различни параметри 

на външната среда. Като модел са сравнени отговорите на аеробни и анаеробни 

хемостатни култури на дрождите S. cerevisiae, при лимитираща растежа концентрация 

на въглерод, азот, фосфор и сяра. Доказано е, че природата на лимитиращия фактор има 

силно въздействие върху мрежата от транскрипти, които отговорят за наличието на 

кислород и обратно. Ето защо, може да се направи заключение, че идентификацията на 

значимите транскрипти за определени условия на външната среда, може да се получи 

чрез комбиниране на транскрипционната база данни, получена при различни 

референтни условия. Освен това, двудименсионалният подход за транскрипционен 

анализ е ценен нов подход за изучаване на взаимовръзката на различни 

транскрипционни регулаторни системи. 
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Протокол за провеждане на ДНК-микрочир анализ 

 

Това е примерен ДНК-микрочип протокол, описващ детайлно един специфичен 

случай, макар че са възможни и алтернативни варианти (Фиг. 5). 

 Експериментът се провежда с две сравнявани проби (сравнение по двойки). Те 

се означават като третирана проба (Проба) и нетретирана проба (Контрола). 

1. Натрупване на биомаса от Проба и Контрола. 

2. Изолиране и пречистване на целева нуклеинова киселина: това може да бъде както 

РНК, необходима за изследване на експресионен профил и ДНК за сравнителна 

хибридизация, така и ДНК/РНК свързани към специфичен белтък, който е 

имунопреципитиран (ChIP-on-chip), за епигенетични или регулаторни изследвания. 

В този примерен протокол, тоталната (ядрена и цитоплазмена) РНК е изолирана 

чрез гуанидин-тиоцианат-фенол-хлороформна екстракция. Екстракцията позволява 

изолиране на повечето РНК (докато колонните методи имат ограничение до 200 

нуклеотиди) и ако е проведена правилно - тя постига по-добро пречистване. 

3. Пречистената РНК се анализира качествено (чрез капилярна електрофореза) и 

количествено (чрез нанокапков спектрофотометер): ако се установи наличие на 

достатъчно материал (> 1 мкг) експериментът може да бъде продължен. 

4. Белязаният продукт се генерира чрез обратна транскрипция, а понякога по избор, 

чрез PCR амплификация. РНК се подлага на обратна транскрипция чрез полиТ 

праймери, които амплифицират само мРНК или чрез произволни праймери, които 

апмплифицират цялата РНК, която е предимно рРНК. 

Белязането се извършва на стъпката “обратна транскрипция” или допълнително, 

след амплификацията, ако има такава. Веригата, които се бележи, зависи от 

микрочип техниката, което означава че ако белязането се извършва в сместа за 

обратна транскрипция, то амплифицираната кДНК се приема за матрична верига, 

докато сондите се инкорпорират в комплементарната й верига. Бележещото 

вещество обикновено е флуоресцентно багрило; само един вид апарат използва 

белязане с радиоизотопи. Белязането може да бъде директно или индиректно 

(използва се широко в практиката), което изисква етап на свързване. Етапът на 

свързване може да бъде преди хибридизацията (двуканален микрочип), като се 

използват аминоалил–УTФ (ааУТФ) и N-хидроксисукцинимид (NHS) амино – 

реактивни багрила (подобни на цианиновите багрила) или след  хибридизацията 

(едноканален микрочип), при който се използва биотин и белязан стрептавин. 
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Модифицираните нуклеотиди (обикновено смес от ааУTФ и TTФ в съотношение 

1:4) се добавят ензимно в по-малки концентрации спрямо нормалните нуклеотиди: 

най-често по 1 на всеки 60 бази (измерено със спектрофотометер). След това ааДНК 

се пречиства чрез колона (използва се фосфатен буфер, тъй като Трис буферът 

съдържа амино-групи). Аминоалиловата група е амино-група, прикачена към базата 

на нуклеотида чрез дълга връзка, която взаимодейства с реактивни багрила. В 

експеримента се залага и контрола по отношение на багрилото. Това е своеобразен 

тип реплика за отстраняване на маскировъчни ефекти на багрилото (при 

двуканалния микрочип). Осъществява се като на едно предметно стъкло пробата се 

бележи със флуоресцентното багрило родамин (cy3, червен цвят), а контролата – с 

флуоресцентното багрило флуоресцин (cy5, зелен цвят); на второ предметно стъкло 

проба и контрола се бележат с противоположните багрила. В този експеримент, това 

става в присъствие на аминоалил – УТФ, добавен към сместа за обратна 

транскрипция. 

5. Белязаните проби се смесват с подходящ хибридизационен разтвор, който може да 

съдържа SDS, цитрат, декстран-сулфат, блокиращ агент (СОТ1 ДНК, ДНК от 

сперма на пъстърва, ДНК от телешки тимус, полиА или полиТ), разтвор на Денхард 

и формамин. 

6. Тази смес се денатурира и добавя в игловидния отвор на микрочипа, който може да 

бъде ген-чип или стъклен микрочип, който е ограничен от капак, наречен миксер, 

съдържащ 2 игловидни отвора, и запечатан с пластина отстрани. 

7. Отворите се запечатват и микрочипът хибридизира в термокамера, където се 

подлага на ротация, или чрез миксер при който размесването се осъществява чрез 

промяна на налягането в отворите. 

8. След приключване на хибридизацията (за една нощ), всички неспецифични 

свързвания се отмиват (с SDS и цитрат). 

9. Микрочипът се изсушава и сканира със специален скенер, в който лазерен лъч се 

насочва през багрилото и емисията от това облъчване се измерва чрез детектор. 

10. Изображението се разчертава с шаблон и количествено се определя интензивността 

на дадена характеристика (няколко пиксела съставят характеристиката). 

11. Първичните данни се нормализират, като най-простият метод е да се извади 

интензивността на фона и тогава да се раздели тоталната интензивност на 

характеристиките на тази от всеки канал или на интензивността на еталонен ген. 

След това се пресмята t-стойността за всяка интензивност. Прилагат се и по-сложни 
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методи, включващи z-отношение, LOESS и LOWESS регресия и устойчив мултичип 

анализ (RMA = robust multichip analysis) за Афимитрични чипове (едно-канални, 

силиконови чипове, in-situ синтезирани къси олигонуклеотиди). 
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Фигура 5 Експериментален протокол за провеждане на ДНК-микрочип анализ 
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Исторически данни за техниките с ДНК-микрочипове 

 

През февруари 2001 год., две независими научноизследователски групи 

публикуват своите първоначални изследвания по секвениране на човешкия геном. 

Всепризнато е, че това е едно от най-значимите събития в историята на биологията. В 

допълнение към човешкия геном, съществуват повече от 100 организма, чиито геном е 

напълно секвениран. При тези организми, фокусът е съсредоточен върху определяне на 

функционалната информация за гените. Този нов фокус поставя началото на 

изследвания познати като Функционална Геномика. Повечето разработки по 

секвениране могат по алегория да се сравнят с проектите за определяне на всички думи 

в даден език. Функционалната Геномика описва значението или дефиницията на 

думите и разкрива синтаксиса на езика. 

Проектите по Функционална Геномика са широко мащабни. Освен това, те са 

мултидисциплинарни, включващи разработки по молекулярна биология, физика, химия 

и инженерни дисциплини. Прилагат се и възможностите на роботиката, които 

позволяват ефективното провеждане на съвременни анализи. 

Един от подходите на Функционалната Геномика включва идентифициране на 

промените в експресията на гените при специфични условия. Например, много от 

болестите са резултат от неправилна регулация на генната експресия. Технологията на 

микрочипове от ДНК (ДНК-микрочипове) позволява едновременен мониторинг на 

експресията на хиляди гени и е призната за една от най-успешните реализации на 

подходите на Функционалната Геномика. Приложенията на техниката с ДНК-

микрочипове се простират извън границите на фундаменталната биология в 

диагностиката, мониторинга на околната среда и фармакологията. В допълнение, 

фармацевтичните компании използват тази технологията за да ускорят процесите на 

откриване на лекарства. 

 

От макро- към микрочипове 

Технологията с ДНК-микрочипове се заражда по времето, когато учените 

посрещат предизвикателствата на откритите мощни и високоспециализирани техники, 

които могат да бъдат използвани за откриване и определяне на относителното изобилие 

от транскрипти в РНК проби. В началото на 90-те години на миналия век, когато 

изследванията с микрочипове са в своето начало, ръчно се правят отпечатъци на 

колонии върху найлонови мембрани с помощта на устройство с 96 микроигли (т.нар. 
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макрочип). След това тези техники с макрочипове се комбинират с радиоактивно-

белязани проби за получаването на „едноцветни” анализи. 

През периода средата – края на 90-те години стават популярни протоколите за 

флуоресцентно белязане. Въпреки че този метод на белязане изисква специфично 

оборудване за улавяне на флуоресцентния сигнал, той е приложим за 2-цветни 

хибридизационни анализи. Експресионните профили могат да бъдат определени по-

надеждно, тъй като експериментаторите имат възможност да сравняват две различни 

проби в един микрочип. 

През 1995 год., Schena и кол. разработват система с висок капацитет за паралелно 

наблюдение на експресията на 45 гени на Arabidopsis чрез поставянето на микрокапки 

от комплементарна ДНК (кДНК) върху микроскопски предметни стъкла, прилагайки 

техниката на високоскоростно роботизирано отпечатване. При това изследване 

миниатюризираният високо-плътностен формат позволява използването на по-малки 

обеми за хибридизация, което повишава чувствителността на метода и дава възможност 

да бъдат определени рядко срещани тренскрипти, получени от 2 микрограма 

информационна (матрична) РНК (мРНК). 

През 1996 год., Schena и кол. докладват минималния праг на детекция на ДНК-

микрочип анализа, позволяващ създаването на профил на транскрипти, които тегловно 

съставляват една петстотин хилядна част от мРНК. Независимо, че това е значително 

подобрение в чувствителността на метода спрямо методите на колонните филтри и 

радиоактивно-белязаните проби (които биха могли количествено да определят нивата 

на експресия на транскрипт в концентрация 0,005 % в дадена проба), то е твърде далеч 

от съвременните граници на детекция. Съвременните протоколи изискват едва 2-3 

микрограма тотална РНК за директно или индиректно (амино-алил) белязане. В 

допълнение, разработени са голям брой РНК-амплификационните техники, линейни и 

експоненциални, за да бъде възможно определянето на транскрипционни профили на 

малки проби. 

Основният вариант на ДНК-микрочип анализа е усъвършенстван с множество 

подобрения през последното десетилетие. Освен преминаването от ръчно-отпечатвани 

колонии върху найлонова мембрана към фото-литографското принтиране на повече от 

1,3 милиона проби върху стъклена пластина, ДНК-микрочип анализът е 

усъвършенстван чрез прилагане на подходящо покритие на стъклената пластина, което 

позволява по-добро качество на нанесените точки (капки) - уеднаквяване по размер и 

морфология. 
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Разработването на множество различни флуорофори позволява провеждането на 

многоцветни хибридизационни анализи, които използват различни свързани химични 

съединения и съвременни апарати с висока резолюция на сканиране и принтиране. По 

отношение на представянето на резултатите, разработен е софтуер, позволяващ на 

експериментатора лесно да архивира, да разглежда и статистически да обработва голям 

брой данни. 

В допълнение към едновременното определяне на относителното изобилие от 

транскрипти в две РНК-проби, приложението на ДНК-микрочип анализа се разширява 

и включва високопродуктивно мини-секвениране, откриване на единичен нуклеотиден 

полиморфизъм (single nucleotide polymorpohism = SNP), Сравнителна Хибридизационна 

Геномика в Микрочип (Array Comparative Hybridization Genomics = aCHG) и хроматин 

имунофлуопреципитация в микрочип. Днес микрочип анализът включва приложения, 

свързани с белтъци, като антитяло микрочип, както и клетъчни приложения, като 

клетъчен и тъканен микрочип. 

 
 


