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Разделяне на ДНК молекули в резултат на въздействие с

множество електрични полета с различна ориентация.

ХРОМОЗОМНИ ДНК ПРОФИЛИ (КАРИОТИПИРАНЕ)

ПРЕДИМСТВА:

� разделяне на големи ДНК молекули

� подобряване разделителната способност за малки молекули

� разделяне на линейни от кръгови форми ДНК



Видове ДНК пулсова електрофореза

� Пулсова гел електрофореза (Pulsed Field Gel Electrophoresis - PFGE)
� Гел електрофореза с променящо се ортогонално поле (Orthogonal Field Alternation Gel 
Electrophoresis - OFAGE)
�Електрофореза с променящо се напречно електрично поле (Transverse - Alternating 
Field Electrophoresis – TAFE)
� Гел електрофореза с инверсионно електрично поле (Field Inversion Gel Electrophoresis 
– FIGE)
� Гел електрофореза с противоположно - приложено хомогенно електрично поле
(Counter – clampedHomogenousElectric Field –CHEF)



Приложение на Пулсовата Гел Електрофореза

� Таксономично определяне на различни изолати

� сравняване на хромозомни профили – установяване на
генетичните изменения настъпили в генома (инсерции, 
делеции, хромозомно пренараждене)

� макрорестрикционен анализ –щамове с малък брой
хромозоми

� Изследване на специфични региони от ДНК с последващ

Southern blot анализ и ДНК-хибридизация

� Разделяне и определяне размера на големи плазмиди



Интерпретация на хромозомни

профили за таксономични цели
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Интерпретация на хромозомни

профили за таксономични цели

� Визуална интерпретация

� идентични – няма разлика в броя на ивиците
� близкородствени – разлика в две или три ивици
� възможна връзка, но далечнородсрвена - разлика в четри до
шест ивици

� различни (неродствени) - разлика в седем и повече ивици

� Компютърен анализ

� коефициент на Жакард – nAB/nA + nB - nAB

� коефициент на Дайс – 2nAB/nA + nB

nA и nB – броят ивици в профилите на щамове А и Б
nAB – броят ивици, които са общи за двата щама



ИЗСЛЕДВАНЕ НА РИБОЗОМНИ ГЕНИ

PCR - АНАЛИЗ НА СПЕЦИФИЧНИ ГЕНИ

� PCR анализ с ITS и IGSпоследователности

� PCR анализ с δ – последователности

� RAPDанализ

� PCR анализ с микросателитни праймери

� AP – PCR анализ

� ARDRA анализ

� PCR анализ и секвениране на рибозомни гени



PCR анализ с ITS последователности

основен рРНК транскрипт
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PCR анализ с ITS последователности

ПРЕДИМСТВА:

� ITS регионите са сравнително къси ДНК последователности
(500 – 800 н.дв.) и лесно могат да се амлифицират с помощта на
PCR реакция

� мултикопиината природа на рДНК повтори, позволява
амплификацията от слабо концентрирани, разредени и силно
разградени ДНК проби

� ITS регионите са силно вариабилни между различните гъбни
видове

� лесно могат да бъдат създадени PCR-генерирани ITS сонди, 
които да бъдат използвани за създаване видово-специфични
маркери.



PCR анализ с IGS последователности

Полиморфни ДНК последователности, разположени
между рДНК кластери

� имат ниско ниво на хетерогеност за разлика от ITS

� изпозлват се предимно за видова идентификация

23SРНК 5SРНК 18SРНК
IGS1 IGS2



PCR анализ с δ - последователности

δ – последователностите са прави повтори от 0.3 
kb, ограничаващи Ty1 ретротранспозона. 

� около 35 копия от Ty1 елементите в генома
� δ – елементите са разположени на 18 bpпреди
гените за тРНК-и

� разпределението на δ – елементите в генома е
щамово специфично

- δ последователност

- амплифицируем
участък, разположен
между съседни δ -
последователности
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Щам 4

няма амплификация



RAPD анализ

Анализът на случайно амплифицираната полиморфна ДНК
(Random Amplified Polymorphic DNA – RAPD) се основава
на детекцията на малки обратно повторени нуклеотидни
последователности в цялата геномна ДНК. 

� 1 единствен праймер със случайна нуклеотидна
последователност

� ниска температура за хибридизация на праймерите

� амплификация между последователности, 
комплементарни на праймерите, близкостоящи и с
противоположна ориентация

а

b c

d



Предимства и приложение на RAPD анализа
при идентификация на гъби

� не е необходимо наличието на предварителна информация

относно ДНК последователността

� анализът е лесен и бърз за изпълнение

� необходими са малки количества ДНК (ng)

� предпочитана техника при разграничаване на голям брой

видове, популации или патоварове

� анализ на слети продукти

� добър подход за създаване на генетични карти и идентификация

на молекулярни маркери

� удобна техника за изследване на популационна генетика

� основен метод за доказване на вътревидови различия при гъби



PCR анализ с микросателитни праймери

Амплификация на микросателитни региони в гъбната
хромозомна ДНК посредство праймери комплементарни на
простите повтори в генома.

� сходни нива на специфичност с RAPDанализа

� групиране на гъбите на вътревидово ниво



AP - PCR анализ

Методът представлява анализ на ДНК или РНК
посредством случайна двойка праймери (Arbitrary Primed). 

ПРИНЦИП:  
� избор на случайна двойка праймери (обикновено 20 мери)
� 2 цикъла на амплификация при ниска температура, 
последвани от 30 цикъла стандартен PCR
� неспецифична хибридизация на праймерите

� амплификация на множество последователности, които
имат известно сходство с праймерите, като броя и позицията
им варира при различните щамове

ПРИЛОЖЕНИЕ:
� идентификация на вътревидови вариации в ДНК



ARDRA анализ

Рестрикционен Анализ на Амплифицирана Рибозомна
ДНК (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis). 
Техниката включва амплификация на 18S рДНК със
специфични праймери и последваща рестрикция на PCR
продуктите с помощта на рестриктази, разпознаващи 4 н.дв. 



Анализ и секвениране на рибозомни гени

Съществуват два подхода за секвениране на PCR-
амплифицираните ДНК фрагменти:

� клониране – времеконсумираща и трудоемка процедура, 
възможност за въвеждане на мутации във фрагмента по

време на синтеза му

� директно секвениране на PCRпродукта – намален риск
от грешки в резултат на неправилно инкорпориране на

нуклеотиди, значително намалено време за получаване на
крайния резултат



Анализ и секвениране на рибозомни гени

� секвениране на 18S
• по-малка по –размер от 28S (~ 1700 bp), но и достатъчно
голяма за да се наблюдават еволюционни изменения

• съществуват универсални праймери
• наличие в GenBankна голям брой натрупани данни относно
секвенцията на 18SрДНК при гъби
• 18SрДНК се изменя сравнително бавно в сравнение с ITS 
регионите

• лесно се установяват консервативни консенсусни
последователности

� секвениране на 28S

� секвениране на 5.8S

� секвениране на тРНК-и



ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДУГИ ГЕНИ

� вариации в хитин синтазата за междувидова идентификация

при някои ектомикоризни гъби

� Н3, Н4 и β-тубулиновите гени за диференциация на видове
Fusarium, асоциирани с иглолистни растения

� генът за елонгационен фактор-1а, актиновите гени, гените за
глицералдехид-3-фосфат дехидрогеназата и оротидин 5’-
монофосфат декарбоксилазата

NB! С изключение на хитин синтазата за нито един от тези гени
няма универсални праймери, подходящи за различни видове и
родове гъби.

Някои други гени (най-често, кодиращи специфични
белтъци) също намират приложение при филогенетичните
изследвания на гъби


