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ВСТУП
Різноманітність мікроорганізмів, асоційованих з корінням рослин,
величезна і становить десятки тисяч видів. Однак лише нещодавно була
визнана колосальна роль мікробіому в житті рослини і висунута ідея про
розгляд його в якості другого генома рослин. Розуміння механізмів
формування та функціонального навантаження ризосферного мікробіому
дозволить розробити ефективні системи підвищення продуктивності
рослин, збагатить наші знання у сфері екології рослинно-мікробних
взаємодій. Перші роботи у ній взаємодій з’явилися близько 150 років
тому. Велика частина з них була направлена на пошуки мікробіологічних
факторів продуктивності культурних рослин. Перш за все вчених
цікавлять азотфіксувальні мікроорганізми та патогенна мікробіота.
Особлива увага надається вивченню морфологічних і фізіологічних
властивостей отриманих штамів, а також їх впливу на рослину. Однак,
відомим

стало

некультивовані

розуміння,
бактерії

та

що

в

археї,

ризосфері

існують,

присутність

яких

детектувати традиційними методами культивування

так

звані

неможливо

на поживних

середовищах.
Поява нових методів, заснованих на секвенуванні, виділених із
середовища нуклеотидних послідовностей, дозволила перейти до аналізу
цієї значної групи мікроорганізмів (за різними оцінками некультивовані
мікроорганізми становлять від 90 до 99% складу угруповань). При
дослідженні цієї частини мікробного угруповання, об’єктом дослідження
стає метагеном – сукупний генетичний матеріал екосистеми. Подальший
аналіз дозволяє в залежності від завдань дослідження провести оцінку
таксономічної і/або функціональної структури угруповання за допомогою
вибору ген-специфічних праймерів і/або секвенування повнорозмірних
геномів. Як філогенетичний маркер для прокаріот в переважній більшості
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робіт використовується структура варіабельних ділянок гена 16S рРНК.
Використання метагеномних технологій при дослідженні угруповань
ризосфери має ряд переваг, пов’язаних із можливістю більш повної
детекції складу угруповань, меншою трудомісткістю та швидкістю
аналізу. Крім того, метагеномний метод дозволяє проводити дослідження
біологічних об’єктів на генному та геномному рівнях досліджувати
метаболічні

шляхи,

залучені

у

взаємодію

окремих

компонентів

мікробного угруповання та визначати їх функції. Все це дозволяє
поступово виходити на системний рівень розуміння закономірностей
функціонування

ґрунтових

мікробних

угруповань.

У

перспективі

очікується поява проектів з комплексного дослідження метагенома,
транскриптома, протеома, метаболома, що забезпечить подальший
розвиток ідеї об’єднаного аналізу.
На даний момент ця тема надзвичайно актуальна в зарубіжній науці
– організовані проекти з вивчення ризосферного мікробіому модельних
об’єктів, таких як Arabidopsis thaliana, активно вивчається ризосферний
мікробіом сільськогосподарсько-важливих культур – Oryza sativa, Zea
mays, Lactuca sativa. Однак, метагеномний підхід до дослідження
різноманітності, знаходиться сьогодні на стадії становлення та ставить
перед ученими ряд складних завдань, основними з яких є відтворюваність
даних секвенування, що залежить від глибини секвенування та кількості
повторностей, а також біологічна інтерпретація отриманих результатів.
Оскільки метагеномні дослідження ризосферного мікробіома практично
не представлені у вітчизняній науковій літературі, одним із завдань
даного

дослідження

став

аналіз

відтворюваності

даних

високопродуктивного секвенування при проведенні такого роду аналізу.
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ФУНКЦІЇ ҐРУНТУ
Ґрунт – це природне тіло, що складається з шарів (ґрунтових
горизонтів), які складаються з вивітрюваних мінеральних матеріалів,
органічного матеріалу, повітря та води. Це кінцевий продукт спільного
впливу клімату, рельєфу (схил), організмів (флора та фауна), вихідних
матеріалів (вихідні мінерали) та часу. Найбільш загальновизнаною
функцією ґрунту є підтримка його для вирощування продуктів
харчування. Фермери, які використовують ґрунт у рослинництві, добре
знають, що це основа для сільськогосподарського виробництва. Це тому,
що це середовище, в якому відбувається ріст рослин, які слугують для
виробництва продуктових товарів. Він забезпечує рослини поживними
речовинами, водою та захистом коренів. Рослини, в свою чергу,
підтримують життя людини та тварин їжею та енергією. Ґрунт також
виконує роль сховища насіння, зародкової плазми та джерелом генів для
флори та фауни.
Загалом ґрунт є середовищем для збереження та розповсюдження
життя на землі. Окрім забезпечення рослин водною, ґрунт також
підтримує мільйони організмів, що живуть у ньому. Ці організми можуть
бути корисними в медицині, біодеградації та переробці відходів їжі, а
також є важливими для перетворення мінеральних та органічних
поживних речовин у легкодоступні формати для рослин та, в свою чергу,
харчування тварин. У гідрології ґрунт взаємодіє з гідросферою як
середовище, яке поглинає, очищує, транспортує та виділяє воду. У
гідрологічному циклі вода, яка проходить через ґрунт, тимчасово
накопичується у вигляді річок, озер/океанів/дамб, ґрунтової води та
підземних

вод. У

процесі

зберігання

ґрунт фільтрує воду від

забруднюючих речовин, включаючи природні та синтетичні сполуки. Він
також діє як захисний фактор проти природних явищ, таких як повені та
ерозія ґрунту. В гідрології взаємодія ґрунту з атмосферою має численні
8

екологічні

переваги.

Він

може

поглинати

надлишкову

енергію

випромінювання від сонця та поступово виділяти її. Газообмін ґрунту з
атмосферою включає діоксид вуглецю, оксиди азоту та метан і має таку
величину, яка, як повідомляється, має глибокий вплив на глобальний
клімат.
Насправді, ґрунт був визнаний найбільшим наземним поглиначем
діоксиду вуглецю і, отже, має велике значення для пом'якшення наслідків
зміни клімату. У техніці ґрунт використовується як будівельний матеріал,
так і як фундамент для підтримки будівельної інфраструктури. Численні
інженерні споруди виготовляються з використанням ґрунту як основним
будівельним матеріалом. Наприклад, з нього роблять блоки для
будівництва

або

використовують

безпосередньо

в

будівництві,

наприклад, у дамбах, грязьових будинках, дорогах тощо. Важливість
ґрунту як опори фундаменту не можна переоцінити: більшість
конструкцій мають основи в ґрунті. Важливість інформації про ґрунт
походить від продуктів вивітрювання гірських порід та відмерлих решток
рослин і тварин, які колись мешкали в землі або на Землі. Він складається
з чотирьох основних компонентів: мінералів, органічних речовин, повітря
та води. Частка кожного з цих компонентів разом з іншими факторами,
такими як клімат, рослинність, час, рельєф і, дедалі більше, діяльність
людини є важливими для визначення типу ґрунту в будь-якому місці
ландшафту. Довгий час вчені намагалися розробити відповідні та
ефективні методи прогнозування просторового розподілу ґрунтів та їх
залягання в ландшафті.
Картування ґрунтів – термін, який часто використовують для
опису процесу розуміння та прогнозування просторового розподілу
ґрунтів.

Це процес,

який

включає збір

польових спостережень

(включаючи запис описів ґрунтового профілю), аналіз властивостей
ґрунту в лабораторії, опис характеристик ландшафту і, зрештою,
складання карт ґрунтів.
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Карти ґрунтів є найбільш широко використовуваними кінцевими
продуктами процесу картографування ґрунтів, оскільки вони ілюструють
географічний розподіл типів ґрунтів, властивості ґрунту (такі як фізичні,
хімічні та біологічні) та характеристики ландшафту. Дані, отримані в
результаті картографування ґрунту, можна класифікувати як первинні
дані, так і як вторинні. Первинні дані – це дані, які були отримані
безпосередньо під час спостережень або вимірювань у полі або в
лабораторії. Вторинні дані – це дані, які були виведені або отримані з
первинних даних. Прикладами вторинних даних є самі карти ґрунтів,
рейтинги якості ґрунту, оцінки деградації, функції педотрансферу,
показники придатності, гідрологічні групи ґрунтів, фактурні класи тощо.
Вторинні та первинні дані ґрунту разом утворюють «Інформацію про
ґрунт». Інформація про ґрунт має різноманітне використання у всьому
світі, наприклад, оцінка ґрунту на його адекватність для різноманітних
застосувань,

оцінка

та

моніторинг природних

явищ,

визначення

продуктивності та планування. Деякі з основних категорій цих видів
використання включають:
▸ Агрономічна оцінка: Інформація про ґрунт використовується для
розробки рекомендацій щодо найкращих методів управління, включаючи
визначення потреби та кількості добрив чи інших речовин для
покращення продуктивності ґрунту, оцінка придатності земель для
рослинництва,

оцінка

врожайності

сільськогосподарських

культур,

визначення потреб у зрошенні та планування, вибір відповідних видів
сільськогосподарських культур, розрахунок продуктивності тощо.
▸

Будівельне

використання:

Інформація

про

ґрунт

використовується при містобудуванні, оцінці будівельних матеріалів,
виборі майданчика, проектуванні фундаменту, проектуванні споруд для
транспортування води та боротьбі з повенями тощо.
▸ Гідрологічні та гідрогеологічні оцінки: Включаючи пошук
підземних вод, характеристику підземних вод і поверхневих потоків,
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забруднення води, моделювання повені та посухи, циркуляція, динаміка
рослинності, моделювання поглиначів тепла та вуглецю, контроль
забруднення, вплив на навколишнє середовище, рекультивація, санація
тощо.
▸ Політичні рішення: Особливо для національного планування,
розподілу ресурсів, економічного розвитку, коли, де і яку культуру чи
рослинність просувати, збереження природних ресурсів, формулювання
законів та регулювання використання природних ресурсів, збереження
навколишнього середовища тощо використання має різні рівні запиту
даних із точки зору точності, масштабу/просторового масштабу, часової
роздільної здатності та деталей у метаданих.
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РИЗОСФЕРНИЙ МІКРОБІОМ
Особливості

дослідження

ризосферного

мікробіому

При

дослідженні мікробіома, асоційованого з рослиною, виділяють три
основні просторово відокремлені зони: ендосфера (всередині кореня),
ризоплана (поверхня кореня) та власне, ризосфера (ґрунт, близька до
кореневої поверхні). Оскільки методично дані зони досить складно
розділити між собою, виникають проблеми в інтерпретації даних, щодо
структурних особливостей мікробіому цих екологічних ніш.
Ще на етапі планування експерименту виникає проблема пошуку
меж ризосфери та ґрунту, не схильною до впливу кореневої системи
рослини. Іншою важливою проблемою є поділ ризосферного ґрунту і
ризоплани. Розмір ризосфери як і раніше залишається суперечливим
питанням з огляду на його мінливість в залежності від виду рослини,
стадії онтогенетичного розвитку, типу ґрунту та пов’язаних з ним фізикохімічних властивостей, вологості та інших факторів. Універсального
методу виділення ризосферного ґрунту не існує. Оригінальна ідея була
висунута в роботі Wheatley та співавторів, де вдалося показати виразні
відмінності у гідрофобності органічних оболонок ґрунтових частинок
ризосфери та ґрунту, не схильною до впливу рослин.
Для визначення меж поширення асоційованого з рослиною
мікробіому можна використовувати біохімічні (пошук меж впливу
кореневих ексудатів рослини), а також біологічні методи (вимір градієнта
чисельності

мікроорганізмів,

в

тому

числі

ризосферних

груп

мікроорганізмів, на різній відстані від кореня. Не дивлячись на те, що дані
підходи є точнішими та біологічно обґрунтованими, більшість авторів
дотримується виключно формальної методики, пов’язаної з механічним
поділом за допомогою струшування.
Ґрунт, який після струшування протягом певного константного для
всіх зразків проміжку часу залишається пов'язаним із коренем рослини,
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вважається ризосферним. При використанні останнього підходу значні
варіації методики в різних роботах часто не дозволяють порівнювати
отримані дані. Найбільшу важкість на етапі відбору зразків є об'єктивний
поділ зон ризосфери та ризоплани. На початковому етапі розробки
методичної бази існував прийом, подібний до вищеописаного: як
ризосфера, розглядався шар ґрунту, змитий з коренів стерильною водою
(200 об/хв, протягом 3 хв). Поверхні кореня після даної процедури
надавався статус ризоплани. Слід зазначити, однак, істотну похибку
цього та інших подібних підходів, яка виражається в значному ризику
контамінації

ризосферних

зразків

представниками

угрупованьи

ризоплани при відмиванні.
Інша стратегія використовується в методах сухого поділу:
стерильною голкою частки ґрунту видаляються з поверхні кореня, яка
після закінчення процедури вважається ризопланою. Цей метод має інше
обмеження – навіть після ретельного очищення, на поверхні кореня
залишаються частки ризосферного ґрунту.
Всі ці методичні складності хвилювали наукове угрупованьо 150
років тому і в наші дні при використанні метагеномного аналізу як і
раніше не усунуті. Проте, в перспективі метагеномний підхід дає
потенційне рішення для цих методологічних проблем, оскільки дозволяє
в короткі терміни отримувати дані про склад та структуру мікробіому, що
знаходяться на різній відстані від кореня, а також розвиваються уздовж
його поверхні. Зокрема, в роботі Diepeninge та співавторів була
досліджена

динаміка

мікроструктури

ризосферного

мікробіому

з

використанням методу DGGE, в результаті чого вдалося побудувати
графіки зміни чисельності окремих груп мікроорганізмів в залежності від
обраного відстані до поверхні кореня.
Сучасні дослідження ризосферні мікробіома. Різноманітність
асоціативних мікроорганізмів рослин велика, проте лише нещодавно була
визнана колосальна роль мікробіому в житті рослин та висунута ідея про
13

розгляд

його

в

якості

другого

генома

рослин.

Виникає

ряд

фундаментальних питань, які потребують вирішення в ході подальшої
роботи з вивчення мікробіому ризосфери, а саме, докладне з’ясування
екологічної ролі окремих мікроорганізмів у розвитку рослини, функцій
представників

«корового»

компонента

мікробного

угрупованьа,

(мікроорганізмів є загальними для багатьох видів рослин), принципів
молекулярного діалогу між рослиною, що надає ризосферні нішу, і
асоційованими з ним мікроорганізмами. Також виникає практичне
питання – чи зможемо ми отримати сільськогосподарську вигоду шляхом
підвищення врожайності, стійкості рослин та контролю патогенного
навантаження.
Зараз ведеться активна робота з вивчення мікробіома ризосфери,
особливо культурних рослин, з використанням методів секвенування
ДНК. Проте, процеси рекрутування ризосферної мікробіоти, її стійкості
до стресових дій та остаточні екологічні функції не до кінця зрозумілі.
Цікаво, що у рослин, незважаючи на наявність розвиненої імунної
системи , відбувається активне заселення кореневих компартментів, що
передбачає присутність точної системи упізнавання та розрізнення
мутуалістічних і коменсальних мікроорганізмів від патогенних. Авторам
ряду

робіт

вдалося

продемонструвати

відмінності

в

структурі

ризосферного мікробіому у видів і сортів рослин.
Однак,

отримані

результати

часто

вимагають

додаткового

підтвердження у зв’язку із застосуванням методів низької розширення
(здатності) чи аналізом недостатнього числа повторностей. Перераховані
недоліки не дозволяють відтворити повну картину мікробіому та
зменшують точність даних. На особливу увагу заслуговує робота Edwards
та співавторів, яка об'єднала науковий підхід з глибоким розумінням
прикладних аспектів. У зазначеній статті представлена докладна
характеристика корінь-асоційованого мікробіому рису (Oryza sativa) за
даними, отриманим шляхом глибокого секвенування генів 16S rRNA. У
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дослідженні було детектовано більше 250 000 ОТЕ. Для проведення
експерименту було закладено досвід з культивування рослин, вирощених
з поверхнево стерилізованих насіння рису в контрольованих умовах на
ґрунтах, відібраних з трьох рисових полів, а також в різних польових
умовах в Каліфорнії. Тривалість експерименту склала 42 доби.
Було

проведено

дослідження

трьох

корінь-асоційованних

компартментів: ендосфери, ризоплани та ризосфери, кожен з яких мав
специфічний склад мікробіома. Як було встановлено, в тепличних умовах
склад мікробіому варіює залежно від двох найбільш істотних факторів –
типу ґрунту та генотипу (виду і сорту) рослини. У польових же умовах
вплив на формування угруповань, що чітко відрізнялися надавали також
географічне положення та режим землекористування. Таким чином,
спостерігалося спільний вплив на склад мікробіому як біотичних, так і
абіотичних факторів.
Також в роботі Edwards та співавторів було зроблено опис ранніх
етапів процесу формування мікробіому ендосфери. З метою розуміння
динаміки заселення був проведений серійний експеримент, для чого
стерильне проросле насіння пересаджували у ґрунт та аналізували з 1 по
13 день. Вже після 1 дня спостерігалося заселення ендосферної ніші,
проте максимальна різноманітність, наближена до угруповань рослин,
вирощених протягом усього терміну вегетації (42 доби) в тепличних
умовах, досягалася на 13 день. Вирощування рису є основним джерелом
глобальних викидів метану, і метаногенні археї дійсно були виявлені у
всіх

просторових

корень-ассційованих

компартментах

рису,

що

вирощується в польових умовах. Отримана інформація була використана
для ідентифікації передбачуваних мікробних консорціумів, залучених до
процесу біогеохімічного циклу метану.
Ціла серія робіт була присвячена докладної характеристиці
кореневого мікробіома Arabidopsis thaliana і близьких видів. Отримані
дані переконливо свідчать на користь того, що різноманітність бактерій
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на рівні філ достовірно нижче в ендосфері в порівнянні з ризосферной
ґрунтом.

В

роботі

Lundberg

були

проаналізовані

результати

піросеквенірованія бактеріального гена 16S рРНК більш ніж у 600 рослин
Arabidopsis thaliana. Була висунута гіпотеза про те, що ризосферні і
ендосферна мікробіота рослин, вирощених в контрольованих умовах на
природних ґрунтах, залежить від сорту і генотипу рослини, що
єризосферною нішу, була зроблена спроба ідентифікувати «коровий»
компонент мікробного угрупованьа, - мікроорганізмів, характерних для
ризосферних мікробі омів різних типів ґрунтів і сортів рослин.
У роботі був охарактеризований таксономічний склад угруповань,
виділених з ризосфери і ендосфери коренів рослин, вирощених на двох
різних за геохімічним параметрам ґрунтах, і представлені дані, що
показують сильну залежність угруповань від типу ґрунту. Також було
показано, що таксономічний склад ендофітний угруповань відрізняється
бідністю в порівнянні з ризосферні мікробіому. Додатково автори
відзначили, що склад мікробіома ендосфер в значній мірі перекриваються
при вирощуванні на обох типах ґрунтів. Останні два факти пояснюються
більшою специфічністю надаються мікроорганізмам умов в результаті
посилення впливу рослини.
Ендофітні угрупованьи виявилися збагачені представниками філи
Actinobacteria і окремими родинами інших філ, зокрема Proteobacteria.
Крім того, були виділені роду, частка яких в угрупованьі сильно
варіювала в залежності від стадії розвитку рослини-господаря. Автори
роботи також відзначають вдалий вибір модельного об’єкта для
дослідження ризосферні ефекту – Arabidopsis, як і інші Brassicaceae, не
дуже рясно колонізує мікоризо утворюючими грибами, що створює
додаткову

можливість

для

заселення

прокариотическими

мікроорганізмами цієї ніші. Більшість робіт, присвячених дослідженню
ризосферні ефекту, показало, що найбільш сильний вплив на склад
мікробіома надає тип ґрунту, з якої рослина виробляє «рекрутинг»
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ризосферних мікроорганізмів. Однак при вирощуванні в умовах
відкритого ґрунту оцінити роль типу ґрунтів, відокремивши його від
впливу інших факторів, таких як клімат, було неможливим. Для
підтвердження та ілюстрації цього положення Schreiter з співавторами
використовували ґрунту різних типів, характер землекористування яких
не змінювався протягом 10 років. Таким чином в роботі були нівельовані
фактори клімату та аграрної історії і переконливо показано, що саме тип
ґрунтів є головним чинником, що детермінують склад ризосферні
мікробіома.

Застосування

високопродуктивного

секвенування

в

дослідженнях ризосфери ефекту дозволило переконливо показати роль
типу ґрунту, тривалості зростання і сорту рослини на таксономічний
склад мікробіома ризосфери. У всіх дослідженнях зазначалося, що
найбільший вплив на ризосферні ефект надає саме тип ґрунту.
Виділення і очищення ДНК. Виділення і очищення ДНК
проводилися відповідно до методики, розробленої під ВНІІСХМ. В її
основі лежить прямий метод екстракції (без попереднього виділення
клітинної фракції) – механічне пошкодження клітин in situ. Руйнування
зразка проводилося на гомогенизаторе FastPrep з використанням
високошвидкісного струшування по орбіті, що виключає виникнення
стаціонарно закручених потоків в пробірці. 24 При цьому виділяється
ДНК не тільки бактерій і архей, але і еукаріотичних мікроорганізмів.
Отримана ДНК виявляється значно фрагментованою (розмір фрагментів
не перевищує 20kb), екстракт містить домішки, інгібуючі ПЛР, зокрема
гумінові кислоти, внаслідок чого відбувається неспецифічне виключала
окремі фрагменти молекул ДНК з аналізу. Найбільшу складність при
очищенні є ізоляція гумінових кислот. Очищення отриманого препарату
ДНК здійснюється за допомогою електрофоретичного

розділення

молекул з подальшою собціей-десорбцией шляхом переосажденіем на
Silica (оксиді кремнію). Необхідно враховувати постійний ризик
контамінації на всіх етапах роботи. З метою мінімізації забруднення
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робочих поверхонь, реагентів, повітря застосовувався ряд стандартних
правил.
При проведенні ПЛР ставиться негативний контроль, спочатку не
містить ДНК. Для постановки ПЛР, нанесення препарату ДНК на гель для
електрофорезу і виділення ДНК використовувалися три різних набору
автоматичних піпеток, а самі процеси були просторово рознесені.
Середня концентрація ДНК склала 18 нп/мл. Очищений препарат ДНК
використовувався в якості матриці в реакції ПЛР з універсальними
праймерами до варіабельності ділянці V4 гена 16S рРНК F515
GTGCCAGCMGCCGCGGTAA і R806 GGACTACVSGGGTATCTAAT з
додаванням олігонуклеотидних ідентифікаторів для кожної проби і
службових

послідовностей,

необхідних

для

піросиквенування.

Використовувані праймери були сконструйовані на основі аналізу
нуклеотидних послідовностей, як бактерій, так і архей і дозволяють
ампліфікувати фрагмент гена 16S рРНК довжиною приблизно 400 пар
основ Підготовку проб і секвенування проводили на приладі GS Junior
(Roche, США) відповідно до рекомендацій виробника.
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БІОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ
Подальший аналіз отриманих за результатами секвенування
нуклеотидних

послідовностей

гена

16S

рРНК

проводиться

з

використанням програми QIIME. Обробка даних проводиться в кілька
етапів.

Перш

за

все

проводиться

перевірка

якості

отриманих

нуклеотидних послідовностей. Зі списків з аналізу виключаються
послідовності довжиною менше 200 нуклеотидів, що мають параметр
якості прочитання (quality score) менше 25, що містять неправильно
прочитані послідовності праймерів та мультиплексних ідентифікаторів
(ідентифікаційних послідовностей, що маркують кожну з проб ДНК), а
також протяжні гомополімерні повтори (більше 8 нуклеотидів) і
неідентифіковані нуклеотиди. З бібліотек мають бути виключені всі
небактеріальні та химерні послідовності, бібліотеки були нормалізовані
по

числу

послідовностей

в

бібліотеці

найменшого

розміру

(1500 нуклеотидних послідовностей).
Послідовності

з відсотком схожості,

що

перевищує

97%,

об’єднуються в операційні таксономічні одиниці (ОТЕ) з використанням
алгоритму de novo (в основі – метод «uclust»). З кожної OTЕ була обрана
одна нуклеотидних послідовність для складання набору репрезентативних
нуклеотиднихпослідовностей.
класифікація

На

репрезентативних

наступному

етапі

послідовностей

з

проводиться
використанням

програми RDP naive Bayesian rRNA Classifier nf вирівнювання по
алгоритму PyNast (Caporaso et al, 2010), в якості матриці для
вирівнювання

використовують

спеціально

сконструйований

набір

послідовностей – «Greengenes core set». Вирівняні послідовності
використовують для побудови матриці дистанцій та філогенетичного
древа. Для оцінки біорізноманіття та проведення порівняльного аналізу
угруповань розраховуються параметри альфа- та бета-різноманітності.
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Альфа-різноманітність оцінюється з використанням індексів видового
багатства (число ОТЕ в зразку) та індексу Шеннона. Достовірність
відмінностей

за

індексами

альфа-різноманіття

серед

мікробіома

оцінюється з використанням t-тесту.
Для
«weighted

оцінки
unifrac»,

бета-різноманітності
що

дозволяє

використовується
оцінити

метод
відсоток

подібностей/відмінностей між усіма парами порівнюваних мікробіома.
Результати представляються з використанням методів багатовимірної
статистики PCoA – principal components analysis (аналіз головних
компонент), візуалізація даних здійснюється у програмі «Emperor». Для
підрахунку індексів різноманітності та проведення кластерного аналізу
використовується критерій Bray-Curtis, обчислення здійснюється у
програмі PAST. Статистична підтримка кластерів обчислюється за
допомогою методу bootstrap (1000 перестановок). Відмінності в частотах
таксонів між зразками досвіду визначаються за допомогою проведення
точного тесту Фішера з поправкою на множинні порівняння за
процедурою Бенджамін-Хохберг на 5% рівні значимості.
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РОЗДІЛ 1. ВИДІЛЕННЯ ДНК (РНК) З
БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
На цьому етапі проведення аналізу проба піддається спеціальній
обробці, в результаті якої відбувається лізис клітинного матеріалу,
видалення білкових та полісахаридних фракцій, і отримання розчину
ДНК або РНК, вільної від інгібіторів і готової для подальшої ампліфікації.
Вибір методики виділення ДНК (РНК) в основному визначається
характером матеріалу, що обробляється. У разі виділення генетичного
матеріалу з розчинів (плазми крові, водні зразки) проблема виділення
нуклеїнових

кислот

вирішується

простіше:

клітини

виділяють

фільтруванням (або центрифугуванням) і потім лизируют із подальшою
екстракцією ДНК фенолом і хлороформом. Складніша ситуація з
виділенням ДНК з природних суспензій, наприклад таких, як суспензія
ґрунту. Проблема полягає в тому, що ніколи не можна сказати, наскільки
остаточно

і

повністью

витягнуті

нуклеїнові

кислоти

зі

зразка

навколишнього середовища.
Культивування клітин не дає уявлення про це, оскільки в культуру
можливо перевести за різними оцінками лише від 1 до 20%
мікроорганізмів, що знаходяться в досліджуваному зразку. Істотна частка
організмів, що знаходяться в ґрунті, відноситься до некультивованих
формам.
Широко використовуються два початково різні підходи виділення
ДНК прямий лізис in situ і екстракція клітин з наступним лізисом.
Пряма екстракція ДНК з ґрунтів може бути застосована до різних ґрунтів
і дає вихід ДНК найчастіше в діапазоні від 10 до 30 мкг / г ґрунту. Слід,
однак, мати на увазі, що ДНК може адсорбуватися на ґрунтових частках,
що призводить до зниження кількості виділеної ДНК. При цьому вихід
коливається в залежності від складу ґрунту (вмісту фракції мулу), так що
необхідно добирати умови експерименту для даного конкретного типу
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ґрунту. Ще однією проблемою, яка виникає при безпосередньому
виділенні ДНК із ґрунтового зразка, є велика кількість гумінових кислот,
що забруднюють одержані препарати ДНК.
Методи так званої "прямої екстракції" нуклеинового матеріалу зі
зразків, при яких клітини піддають безпосередньому руйнуванню, це
комбінацією
детергентний

звичайних
лізис,

процедур:

механічне

(ударне)

заморожування-відтавання,
руйнування.

При

цьому

руйнуються і ендоспори. Дрібні клітини стійкіші до лізису. Вважається,
що такого роду обробки призводять до вилучення близько 96%
нуклеинового матеріалу, а тривалі багаторазові обробки дозволяють
отримувати 99,8% цього матеріалу.
Однак завжди залишається відкритим питання, наскільки ці оцінки
близькі до правди, оскільки зміст нуклеотидного матеріалу в зразку
невідомий. Непряма екстракція ДНК із попередньою екстракцією клітин
вельми істотно залежить від способу екстракції мікробних клітин із
ґрунту. Сутність процедури зводиться до відокремлення клітин від
частинок ґрунту з подальшим руйнуванням клітин шляхом обробки
кульками, детергентом, екстракцією фенолом, фенол-хлороформною
сумішшю і далі - стандартними прийомами очищення нуклеїнових кислот
і поділу на фракції РНК і ДНК. Вихід ДНК і рРНК становить 15-30 і 0,251,0 мкг/г ґрунту, відповідно.
Отримання генетичного матеріалу завжди включає в себе
почергову зміну стадій охолодження і нагрівання досліджуваного зразка з
подальшим центрифугуванням. Така особливість методики пов'язана з
кращою десорбцією клітин із поверхні ґрунтових частинок при зміні
температур. Для відокремлення бактеріальних клітин від елементів
ґрунту і видалення органічних домішок, зокрема гумінових кислот,
найчастіше використовуються такі буфери: фосфатний – він найбільш
сприяє десорбції клітин з ґрунтових частинок, ТЕ-буфер (трісHCl і ЕДТА
(етилендіамінтетрооцтова кислота) найбільш часто використовують при
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виділенні ДНК із бактеріальних клітин, буфер ТЕ + полівініл піролідон
(PVPP) і SDS, а також буфер ТЕ + цетавлон. Останні два буфера
ефективно
компоненти.

видаляють
Останнім

органічні
часом

речовини,

що

містять

широкого

застосування

гумусові
набуло

використання, так званих, «кітів» (наборів відповідних буферів) для
отримання тотального ДНК із досліджуваних субстратів. Нижче
наводяться модифіковані нами протоколи комерційних препаратів для
виділення тотальної ДНК із ґрунтів та клітинної біомаси.
1.1. Виділення ДНК із ґрунтових зразків за допомогою
PowerSoil DNA Kit (MO BIO)
Практична робота №1
Примітка: всі операції проводити в гумових рукавичках
Хід роботи:
1. Помістіть зразок ґрунту вагою 0,25 граму в 2-мл пробірку Bead
Solution, яка містить лізуючий буфер (SDS) та скляні кульки.
2. Струсніть на вортексі протягом декількох хвилин.
3. Додайте 60 мкл розчину C1 і кілька разів переверніть пробірку
(можна кілька секунд струсити на вортексі).
4. Переконайтеся, що розчин не випав у осад. Якщо це все ж
сталося, нагрійте розчин до 60º С і продовжуйте нагрівати, поки осад не
розчиниться.
5. Закріпіть пробірки Bead Solution у вортексі і струшуйте 10 хв на
максимальній швидкості.
6. Відцентрифугуйте пробірки протягом 30 с. на 10 000 g при
кімнатній температурі.
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Увага: швидкість обертання не повинна перевищувати 10 000 g,
інакше пробірки можуть лопнути. Пробірки в центрифузі не повинні
торкатися одина одної і обертатися вільно.
7. Перенесіть супернатант у чисту мікроцентріфужну пробірку
(входить у набір).
Примітка: для зразка ґрунту вагою 0,25 граму виходить 400-450
мкл супернатанту (в залежності від типу ґрунту). На цьому етапі
супернатант ще може містити ґрунтові частинки.
8. Додайте 250 мкл розчину C2 і струсіть на вортексі протягом 5
секунд. Інкубуйте 5 хвилин при 4º С.
9. Відкрутіть пробірки 1 хвилину на 10 000 g.
10. Перенесіть весь супернатант в чисту мікроцентріфужну
пробірку (входить у набір), не торкаючись осаду.
11. Додайте 200 мкл розчину C3 і струсіть на вортексі протягом
декількох секунд. Інкубуйте 5 хвилин при 4º.
12. Відкрутіть пробірки 1 хвилину на 10 000 g.
13. Не торкаючись осаду, перенесіть супернатант (не більше 750
мкл) у чисту мікроцентріфужну пробірку (входить у набір).
14. Додайте до супернатанту 1,2 мл розчину C4 і струсіть на
вортексі протягом 5 секунд.
15. Перенесіть приблизно 675 мкл супернатанту на колонку з
фільтром і відцентрифугуйте 1 хвилину на 10 000 g. Злийте рідину,
додайте наступну порцію супернатанту і процунтрифугуйте 1 хвилину на
10 000 g. Повторюйте, поки весь супернатант не пройде через фільтр.
Примітка: для кожного зразка потрібно в сумі процентрифугувати
тричі.
16. Додайте 500 мкл розчину C5 і відкрутіть на 10 000 g протягом
30 с.
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17. Злийте рідину.
18. Знову відцентрифугуйте пробірки 1 хвилину на 10 000 g.
19.

Обережно

перенесіть

колонку

з

фільтром

у

чисту

мікроцентріфужну пробірку (входить у набір). Простежте, щоб розчин C5
не потрапив на колонку.
20. Додайте 100 мкл розчину C6 без ЕДТА (або стерильну воду для
ПЛР) у центр білої мембрани фільтра.
21. Відкрутіть на 10 000 g протягом 30 с.
22. Колонка утилізується, а в пробірці знаходиться ДНК, придатна
для подальших експериментів. Додаткова обробка або очищення не
потрібно. Виділену ДНК зберігати при -20º С.
Необхідне обладнання:
- мікроцентрифуга (до 10 000 g)
- дозатор (50-500 мкл)
- вортекс
- гумові рукавички.
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1.2.Виділення ДНК з бактеріальної біомаси за допомогою
Wizard Genomic DNA Purification Kit
Практична робота №2
Примітка: всі операції проводити в гумових рукавичках
Хід роботи:
1. Відцентрифугуйте 1 мл культуральної рідини протягом 2 хвилин
при 13000-16000 g * з метою осадження клітин.
2. Видаліть супернатант. При роботі з Гр+ бактеріями перехдьте до
пункту 3, при роботі з Гр˗ до пункту 6.
3. Ресуспендуйте клітини у 480 мкл 50mM EDTA (pH8).
4. Додайте 120 мкл Cell Lysis Solution - літичного розчину білку
лізоциму (10mg / ml) з метою руйнування клітинної стінки бактерій і
подальшого лізису клітин.
5. Для деяких видів Staphylococcus sp. Змішують 60 мкл лізоциму і
60 мкл лізостафін для більш ефективного результату, однак більшість
клітин грам-позитивних бактерій (таких як Bacillus subtilis, Micrococcus
luteus, Nocardia sp., Rodococcus rhodochrous) лізуются одним лише
лізоцимом.
6.

Інкубуйте

зразки

при

37

ºС

протягом

30-60

хвилин.

Відцентрифугуйте 1 мл культуральної рідини протягом 2 хвилин при
13000-16000 g і видаліть супернатант.
7. Додайте 600 мкл Nuclei Lysis Solution. Ресуспендуйте клітини.
8. Інкубуйте при 80ºС протягом 5 хвилин, а потім охолодити при
кімнатній температурі.
9. Додайте 3 мкл RNase Solution, перемішати.
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10. Інкубувати 15-60 хв. при 37 ºС. Охолодити зразки при кімнатній
температурі.
11. Додайте 200 мкл Protein Precipitation Solution до лізату клітин.
Вортекс на високій швидкості 20 секунд.
12. Інкубуйте зразки на льоду (при 0 ° С) 5 хв.
13. Відцентрифугуйте при 13000-16000g 3 хв.
14.

Перенесіть

мікроцентріфужну

супернатант,

пробірку

зі

600

що

містить

мкл

ДНК,

ізопропанолу

у

чисту

кімнатної

температури. Перемішайте до однорідної маси.
15. Відцентрифугуйте протягом 2 хвилин при 13000-16000 g
16. Додайте 600 мкл 70% етанолу кімнатної температури.
Перемішайте.
17. Відцентрифугуйте протягом 2 хвилин при 13000-16000 g.
18. Видаліть етанол і підсушіть на повітрі протягом 10-15 хвилин.
19. Додайте 100 мкл ДНК Rehydration Solution і інкубуйте при 65
°С 1 годину, періодично помішуючи, або 12 годин при кімнатній
температурі або при 4 °С.
20. Виділені зразки ДНК зберігаються при температурі 20 °С.
* - максимальна швидкість роботи мікроцентрифуги.
1.3. Виділення ДНК із клітин прокаріотів з використанням певних
буферних розчинів
Склад буферних розчинів, які використовуються при виділенні
ДНК
1. Ресуспендувати 50 мкл біомаси у 100 мкл буферу I.
2. Додати до отриманої суспензії 150 мкл буферу II. Суміш
перемішати.
3. Додати 120 мкл розчину лізоциму (10 мг в 1 мл розчину (v: v; 1:
1) 0,05М ЕДТА та 0,1М TrisHCl).
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4. Інкубувати суспензію 10-20 хв при 68 °С або 5 хв при 72 °С.
Додати до суспензії 150 мкл буферу III, перемішати і струшувати
2-3 хв на вортексі (краще перемішувати піпеткою).
6. Центрифугувати суспензію 7 хв при 14 тис. об/хв.
7. Обережно відібрати супернатант.
Стадії очистки ДНК:
8. Додати до відібраного супернатанту 0,2 мл смоли Wizard-prep
«Promega», ретельно перемішати (15-20 разів піпеткою) і нанести суміш
на колонку, попередньо вставлену в епендорф.
9. Центрифугувати послідовно весь вміст у режимі - 30 секунд
1 тис. об/хв.
10. Промити суміш на колонці 2 мл wash-solution. Нанесення р-р
ДНК зі смолою на колонку, вставити колонку в епендорф продавити
суміш шприцем крізь колонку, від'єднати шприц від колонки не
відпускаючи поршня (щоб ДНК не вихлюпнулася назад). Витягнути
поршень і внести у шприц 2 мл wash-solution, продавити.
11. Центрифугувати при 13 тис. об/хв 3 хв.
12. Помістити колонку в чистий епендорф. Обережно нанести 50
мкл MQ воду в центр колонки (не торкаючись стінок) і прогріти 5 хв при
температурі від 30 до 65°С.
13. Центрифугувати при 12 тис об/хв 40 сек.
14. Видалити колонку з епендорфа. Центриугувати ще раз при 12
тис об/хв 1 хв та не торкаючись стінок перенести розчинену в MQ ДНК у
чистий епендорф (очищення від можливо присутностньої смоли - вона
залишається на стінках). Зберігати еллюйованну ДНК при -20°С до 50 мл
стерильної дистильованої води.
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РОЗДІЛ 2. АМПЛІФІКАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ
ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки екстрагованого матеріалу, як правило, недостатньо для
безпосередньої ідентифікації, наступним етапом дослідження завжди є
ампліфікація

фрагментів

отриманого

генетичного

матеріалу

із

використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з відповідним
чином підібраними праймерами і умовами реакції. Метою ампліфікації є
напрацювання

матеріалу

в

кількості,

достатній

для

подальших

експериментів по ідентифікації штамів мікроорганізмів, джерел цього
матеріалу. Продукти ампліфікації далі використовуються для аналізу або
шляхом прямого секвенування, або за допомогою електрофорезу в
градієнті денатуруючого агенту (DGGE), або для гібридизації in situ
(FISH). У даний час одними із найпоширеніших методів у дослідженнях
біорізноманіття мікробних угруповань є методи, засновані на аналізі
первинних послідовностей нуклеїнових кислот. У поєднанні з ПЛРаналізом, вони дозволяють найбільш точно проводити ідентифікацію
мікроорганізмів та оцінку ступеню споріднення між ними.
Перші спроби досліджень мікробних угруповань за допомогою
підходу на основі визначення нуклеотидних послідовностей генів рРНК
припадають на 1985 рік. Саме в цей час з’явилися роботи з аналізу
різноманітності угруповань мікроорганізмів за допомогою секвенування
генів 5S рРНК. Ці дослідження привели до цікавих результатів, однак,
внаслідок невеликої інформативності молекули 5S рРНК, а також
неможливості аналізу складних угрупувань за допомогою даного підходу,
подальше використання 5S рРНК не набуло широкого поширення.
Пізніше,

для

досліджень

у

області

мікробної

екології,

був

запропонований підхід на основі використання більших молекул:
16S рРНК (1500 нуклеотидів) і 23S рРНК (3000 нуклеотидів). Аналіз
повної або часткової довжини молекули 16S рРНК, яка має достатню
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інформацію для надійних філогенетичних досліджень, отримав найбільше
поширення у вивченні мікробних угруповань.
Гени

рРНК

є

найбільш

придатними

для

ідентифікації

мікроорганізмів у силу ряду особливостей: вони універсальні для всіх
прокаріотів, складаються як із консервативних, так і варіабельних
ділянок, швидше за все не беруть участі у горизонтальному перенесенні,
виконують важливі функції, знаходяться в достатній кількості в клітині та
нескладно із неї виділяються. Довжина генів 16S рРНК не надто велика і
в той же час достатня для забезпечення статистично достовірної точності
аналізу, до того ж нуклеотидні послідовності молекули 16S рРНК широко
представлені у базі даних, яка постійно поповнюється. На основі аналізу
генів

16S

рРНК

групою

вчених

під

керівництвом

Воуз

була

запропонована схема еволюції, згідно із якою всі прокаріоти поділяються
на два домени: Bacteria і Archaea. У даний час кількість основних філумів
бактерій із 12, описаних у Воуз для культивованих представників,
розширилося до 56 із урахуванням груп, що не містять культивовані
форми. Серед архей, крім двох виділених раніше Воуз філумів, була
виділена ще одна філогенетична група ˗ Korarchaeota, як представлена
виключно некультивованими організмами.
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2.1. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) (Polymerase chain
reaction (PCR)) ˗ метод, який став зачним проривом у сучасній
молекулярній біології, завдяки тому, що він дає можливість домогтися
значного збільшення малих концентрацій певних фрагментів нуклеїнової
кислоти (ДНК) у біологічному матеріалі (пробі).
На початку 1970-х рр. норвезькому вченому Хьелл Клеппе, із
лабораторії імені нобелівського лауреата Хара Гобіндом Хорану,
прийшла в голову думка, що можна ампліфікувати ДНК за допомогою
пари коротких 12 одноланцюгових молекул ДНК ˗ синтетичних
праймерів. Однак, у той час ця ідея не викликала зацікавленності.
Полімеразна

ланцюгова

реакція

була

наново

відкрита

Кері Мюллісом у 1983 р.
«Цей, на диво простий, метод отримання фрагментів ДНК у
необмеженій кількості копій було вигадано при незвичайних обставинах вночі, під час автомобільної поїздки у горах Каліфорнії». Його метою
було створення методу, який би дозволив ампліфікувати ДНК у ході
багаторазових послідовних подвоєнь вихідної молекули ДНК за
допомогою ферменту ДНКполімерази. Через 7 років після опублікування
цієї ідеї, у 1993р., Мюлліс отримав за проведення реакції ампліфікації
Нобелівську

премію

в

галузі

хімії.

Цей

багаторазовому вибірковому копіюванні

метод

певної

заснований

ділянки

на

ДНК за

допомогою ферментів у штучних умовах (in vitro). При цьому
відбувається копіювання тільки тієї ділянки, яка відповідає заданим
умовам, і тільки в тому випадку, якщо вона присутня у досліджуваному
зразку. На відміну від ампліфікації ДНК у живих організмів, (реплікації),
за допомогою ПЛР ампліфікують відносно короткі ділянки ДНК. У
звичайному ПЛР-процесі довжина копійованих ДНК-ділянок становить
не більше 3000 пар основ (3 kbp). За допомогою суміші різних полімераз,
із використанням добавок та при певних умовах довжина ПЛР-фрагменту
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може досягати 20-40 тисяч пар нуклеотидів. Це все одно значно менше
довжини хромосомної ДНК еукаріотичної клітини. Геном людини,
наприклад, складається приблизно з 3 млрд пар основ. ПЛР проводять в
ампліфікаторі (програмованому термостаті)ль – приладі, що забезпечує
періодичне охолодження і нагрівання пробірок, зазвичай із точністю не
менше 0,1°C. Сучасні ампліфікатори дозволяють задавати складні
програми, в тому числі з можливістю «гарячого старту», Touchdown ПЛР
(див. нижче) і подальшого зберігання ампліфикувати молекул при 4°C.
ПЛР програма:
Номер
циклу

Цикли

Температура, °С

Тривалість
циклу, хв

1

Ініціація денатурації

94

4:00

2

Денатурація

94

0:30

3

Гібридизація

50–60

0:45

4

Елонгація

72

1:10

5

Повтор циклів (2–4) 35 разів

–

–

6

Кінцева елонгація

72

6:00

7

Зберігання

4

–

Примітка: ПЛР–програма змінюється залежно від праймерів. Найбільш
варіабельною є температура їх гібридизації.
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2.2. Стадії полімеразної ланцюгової реакції
Денатурація
Перша стадія забезпечує поділ ниток ДНК. Двохланцюгову
ДНКматрицу нагрівають до 94-96°C (або до 98°C, якщо використовується
особливо термостабильна полімераза) на 0,5-2 хв., для того щоб ланцюги
ДНК розійшлися. Ця стадія називається денатурацією, тому що тут
відбувається руйнуювання водневих зв'язків між двома ланцюгами ДНК.
Іноді перед першим циклом (до додавання полімерази) проводять
попереднє прогрівання реакційної суміші протягом 2-5 хв. для повної
денатурації матриці та праймерів. Такий прийом називається гарячим
стартом, він дозволяє знизити кількість неспецифічних продуктів
реакції.
Гібридизація
Гібридизація (відпал) праймерів на матриці. Проводять при
температурі від 45 до 65 °C. Гібридизація має на увазі зв'язування
комплементарних

ланцюгів

нуклеїнових

кислот.

Коли

ланцюги

розійшлися, температуру знижують, щоб праймери могли зв’язатися із
одноланцюговою матрицею. Ця стадія називається гібридизацією або
відпалом. Температура відпалу залежить від складу праймерів і зазвичай
береться

на

4-5

°С

нижче

їх

температури

плавлення.

Час стадії - 0,5-2 хв. Невірний вибір температури відпалу приводить або
до поганого зв’язування праймерів із матрицею (при підвищеній
температурі),

або

до

зв’язування

в

невірному

місці

та

появи

неспецифічних продуктів (при заниженій температурі).
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Синтез (подовження) ланцюга. Проводять при температурі близько
72°C.
Відбувається синтез комплементарних ланцюгів та подвоюється
число молекул ДНК мішені. ДНК-полімераза реплікує матричний ланцюг,
використовуючи праймер в якості затравки. Це - стадія елонгації.
Полімераза починає синтез другого ланцюга від 3'-кінця праймеру, який
зв'язався із матрицею, і рухається уздовж неї. Температура елонгації
залежить від полімерази. Часто використовують полімерази Taq і Pfu, що
найбільш активні при 72 °C. Час елонгації залежить як від типу ДНКполімерази, так і від довжини фрагменту, що ампліфікується. Зазвичай
час елонгації вважають рівним одній хвилині на кожну тисячу пар основ.
Після закінчення всіх циклів часто проводять додаткову стадію фінальної
елонгації, щоб добудувати всі одноланцюгові фрагменти. Ця стадія
триває 7-10 хв.
Для

отримання

достатньої

кількості

копій

необхідного

характерного фрагменту ДНК ампліфікація включає кілька (20-40) циклів.
Для проведення ПЛР у найпростішому випадку потрібні такі
компоненти (склад «PCR-коктейлю»):
• ДНК-матриця, що містить ту ділянку ДНК, яку потрібно
ампліфікувати (~ 12μl / 100μl суміші).
• Два праймери, комплементарні протилежним кінцям різних
ланцюгів необхідного фрагменту ДНК (у концентрації ~ 100pkM / 100μl
суміші).
• Термостабільна ДНК-полімераза - фермент, який каталізує
реакцію полімеризації ДНК (~ 500од/100μl суміші). Полімераза для
використання у ПЛР повинна зберігати активність при високій
температурі (95 °С) тривалий час, тому використовують ферменти,
виділені з термофілів - Thermus aquaticus (Taq-полімераза), Pyrococcus
furiosus (Pfu-полімераза), Pyrococcus woesei (Pwo-полімераза) та інші.
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• Дезоксинуклеозидтрифосфати (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) «цеглинки», необхідні для синтезу нового ланцюга (~ 20μМ / 100μl
суміші).
• Іони Mg+2, необхідні для роботи полімерази.
• Буферний розчин, що забезпечує умови реакції - рН, іонну силу
розчину. Tris-HCl, pH = 8,0-8,8; містить солі, бичачий сироватковий
альбумін. У разі 10-й кратного буферу (х10) його кількість у «PCRкоктейлі» не повинна перевищувати 0,1% від усього обсягу суміші.
У приготуванні «PCR-коктейлю» використовується виключно
MQ water (очищена від нуклеаз бідистильована вода).
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2.3. Праймери
Праймер (primer) - це короткий фрагмент нуклеїнової кислоти,
довжиною близько двадцяти основ, який служить стартовою точкою при
реплікації ДНК. Вони гибрідизуються із ДНК-мішенню, яка потім
копіюється полимеразою. Праймери необхідні ДНК-полімеразам, так як і
ДНК-полімерази

можуть

тільки

нарощувати

існуючий

ланцюг.

Полімерази починають реплікацію із 3'-кінця праймеру, і створюють
копію іншого ланцюга. У більшості випадків природної реплікації ДНК,
праймером для синтезу ДНК, є короткий фрагмент РНК (що створюється
наново). Такий рибонуклеотидний праймер створюється ферментом
праймазою, і згодом замінюється дезоксірибонуклеотидами полімеразою,
яка в нормі виконує функції репарації. Багато лабораторних методів у
біохімії та молекулярній біології, які передбачають використання ДНКполімерази, такі, як секвенування або полімеразна ланцюгова реакція,
вимагають наявності праймерів.
Специфічність ПЛР заснована на утворенні комплементарних
комплексів

між

матрицею

й

праймерами.

Кожен

із

праймерів

комплементарний одному з ланцюгів дволанцюгової матриці й обмежує
початок та кінець амплифікованої ділянки. Після гібридизації матриці з
праймером (відпал), останній служить початковим пунктом для ДНКполімерази

при

синтезі

комплементарного

ланцюга

матриці.

Найважливіша характеристика праймерів - температура плавлення (Tm)
комплексу праймер-матриця. Tm це температура, при якій половина
ДНК-матриць утворює комплекс із олігонуклеотидним праймером.
Верхня межа температури плавлення обмежена оптимумом температури
дії полімерази, активність якої падає при температурі вище 80°C.
При виборі праймерів бажано дотримуватися наступних критеріїв:
• GC-складу ~ 40-60%;
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• близькі температури плавлення (Tm) праймерів (відмінності не
більше, ніж на 5°C);
• відсутність неспецифічних вторинних структур - «шпильок» і
димерів;
• бажано, щоб на 3'-кінці був гуанін або цитозин, оскільки вони
утворюють три водневі зв’язки із молекулою матриці, роблячи
гібридизацію більш стабільною. Якщо нуклеотидна послідовність матриці
відома частково або зовсім не відома, можуть бути використані
вироджені праймери, послідовність яких містить вироджені положення, в
яких можуть бути розташовані будь-які основи. Наприклад, послідовність
праймера може бути такою: ... ATH ..., де Н - А, Т або С.
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ПРАЙМЕРИ
Найважливіша характеристика праймерів – це температура
гібридизації (Tm) комплексу праймер-матриці, що визначається як
температура, за якої половина нуклеотидів праймера гібридизована із
матрицею. Tm можна приблизно визначити за формулою:
Tm = 2 × (na + nc) + 4 × (ng + nc),
де nX – кількість нуклеотидів у праймері.
Якщо праймер короткий, а Tm невисока, то праймер може
виявитися частково комплементарним до інших ділянок матричної ДНК,
що може зумовлювати утворення неспецифічних продуктів. Верхня межа
температури плавлення – оптимум дії полімерази, активність якої
зазвичай падає при температурі, вищій ніж 80°C. Тому перш ніж
починати ПЛР, необхідно провести ретельний підбір праймерів.
При виборі праймерів бажано дотримуватися таких критеріїв:
1.

вміст GC ~ 40–60%;

2.

незначна

розбіжність

Tm

праймерів

неспецифічних

вторинних

(відмінність не більша ніж на 5°C);
3.

відсутність

структур – шпильок і димерів;
4.

на 3'-кінці бажано, щоб був гуанін або

цитозин.
ПЛР з універсальними праймерами на 16S рДНК широко
використовуються

для

визначення

різноманіття

прокаріот,

їх

ідентифікації та встановлення філогенетичного зв’язку (Pace, 1999). ПЛР
на 18S рДНК і внутрішній міжгенний спейсер ІТS дедалі частіше
використовується для вивчення угруповань грибів. Проте уснуюча база
даних грибів значно менша, ніж база даних для прокаріот.
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Універсальні бактеріальні праймери на 16S рДНК
Праймер

Послідовність (5'→3')

Посилання

8F

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG

Turner et al., 1999

27F

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG

Lane et al., 1991

CC [F]

CCAGACTCCTACGGGAGGCAGC

Rudi et al., 1997

357F

CTCCTACGGGAGGCAGCAG

Turner et al., 1999

515F

GTGCCAGCMGCCGCGGTAA

Turner et al., 1999

533F

GTGCCAGCAGCCGCGGTAA

Weisburg et al., 1991

16S. 1100.F16

CAACGAGCGCAACCCT

Turner et al., 1999

1237F

GGGCTACACACGYGCWAC

Turner et al., 1999

519R

GWATTACCGCGGCKGCTG

Turner et al., 1999

CD [R]

CTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTC

Rudi et al., 1997

907R

CCGTCAATTCMTTTRAGTTT

Lane et al., 1991

1100R

AGGGTTGCGCTCGTTG

Turner et al., 1999

1391R

GACGGGCGGTGTGTRCA

Turner et al., 1999

1492R (l)

GGTTACCTTGTTACGACTT

Turner et al., 1999

1492R (s)

ACCTTGTTACGACTT

Lane et al., 1991

Основні принципи ПЛР
1. Ампліфікація фрагментів відбувається між двома праймерами.
2. Ампліфікацію проводят протягом 30-40 циклів.
3. Кожен цикл складається зі змін температурних режимів.
4. Реакція використовує термостабільні ДНК-полімерази.
5. За 30 циклів відбувається множення ампліфікованого фрагменту
ДНК у 1 000 000 000 раз.
6. Кінетика ПЛР характеризується виходом на «плато».
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2.4. Різновиди ПЛР
• «Вкладена» ПЛР (Nested PCR) – застосовується для зменшення
числа побічних продуктів реакції. Використовують дві пари праймерів та
проводять дві послідовні реакції. Друга пара праймерів ампліфікує
ділянку ДНК всередині продукту першої реакції.
• «Інвертована» ПЛР (Inverse PCR) – використовується в тому
випадку, якщо відома лише невелика ділянка всередині потрібної
послідовності. Цей метод особливо корисний, коли потрібно визначити
сусідні послідовності після вставки ДНК у геном. Для здійснення
інвертованою ПЛР проводять декілька розрізуваннь ДНК рестріктазами із
подальшим з’єднанням фрагментів (лігування). У результаті відомі
фрагменти виявляються на обох кінцях невідомої ділянки, після чого
можна проводити ПЛР як зазвичай.
• ПЛР зі зворотньою транскрипцією (Reverse Transcription
PCR, RT-PCR) – використовується для ампліфікації, виділення або
ідентифікації відомої послідовності з бібліотеки РНК. Перед звичайною
ПЛР проводять на матриці мРНК синтез одноланцюгової молекули ДНК
за допомогою ревертази і отримують одноланцюгову кДНК, яка
використовується в якості матриці для ПЛР. Цим методом часто
визначають, де і коли експресуються дані гени.
• Асиметрична ПЛР (Asymmetric PCR) – проводиться тоді, коли
потрібно ампліфікувати переважно одну із ланцюгів вихідної ДНК.
Використовується в деяких методиках секвенування і гібридизаційного
аналізу. ПЛР проводиться як зазвичай, за винятком того, що один з
праймерів береться у великій надлишковій кільксоті.
• Кількісна ПЛР (Quantitative PCR, Q-PCR) – використовується
для швидкого вимірювання кількості певної ДНК, кДНК або РНК в пробі.
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• Кількісна ПЛР в реальному часі (Quantitative real-time PCR)
– в цьому методі використовують флуоресцентно мічені реагенти для
точного

вимірювання

кількості

продукту

реакції

у

міру

його

накопичення. Застосування системи детекції результатів ПЛР у режимі
«реального часу», поряд із відповіддю на питання про наявність чи
відсутність у досліджуваному зразку мішені, дозволяє оцінити його
кількість.
• Ступінчаста (Stepdown) ПЛР (Touchdown PCR) – за
допомогою цього методу зменшують вплив неспецифічного зв'язування
праймерів на утворення продукту. Перші цикли проводять при
температурі вище температури відпалу, потім кожні кілька циклів
температуру знижують. При певній температурі система проходить через
смугу оптимальної специфічності праймерів до ДНК.
• Метод молекулярних колоній (ПЛР у гелі, Polony - PCR
Colony) – акриламідний гель полімеризують із усіма компонентами ПЛР
на поверхні та проводять ПЛР. У точках, що містять аналізовану ДНК,
відбувається ампліфікація з утворенням молекулярних колоній.
• ПЛР із швидкою ампліфікацією кінців кДНК (Rapid
amplification

of

cDNA

ends,

RACE-PCR)

–

може

забезпечити

послідовність РНК-транскрипту з невеликої відомої послідовності в
транскрипті до 5 'кінця (5' RACE-PCR) або 3 'кінця (3' RACE-PCR) РНК.
Цей прийом іноді називають односторонньою ПЛР або закріпленою ПЛР.
Це метод молекулярної біології, що дозволяє отримати послідовності
транскриптів РНК в зразку. За допомогою зворотної транскрипції
отримують кДНК, потім проводять її амплификацию методом ПЛР в
реальному часі.
• ПЛР довгих фрагментів (Long-range PCR) – модифікація ПЛР
для ампліфікації протяжних ділянок ДНК (10 тисяч основ і більше).
Використовують дві полімерази, одна з яких – Taq-полімераза з високою
процессивністью (тобто, здатна за один прохід синтезувати довгий
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ланцюг ДНК), а друга - ДНК полімераза з 3'-5 'ендонуклеазной
активністю. Друга полімераза необхідна для того, щоб корегувати
помилки, внесені першою.
• RAPD ПЛР (Random Amplification of Polymorphic DNA PCR) із
випадковою ампліфікацією поліморфної ДНК - використовується тоді,
коли потрібно розрізнити близькі по генетичній послідовності організми,
наприклад,

різні

близькоспоріднені

сорти

культурних

мікроорганізми.

рослин,
У

цьому

породи
методі

собак

або

зазвичай

використовують один праймер невеликого розміру (20–25 пар основ). Цей
праймер буде частково комплементарний випадковим ділянкам ДНК
досліджуваних організмів. Правильно підбираючи умови (довжину
праймера, його склад, температуру та ін.), вдається домогтися хорошої
картини відмінності ПЛР для двох організмів.
• RISA – це аналіз поліморфізму довжини ділянок між генами 16S
і 23S рРНК. Ампліфікація цих ділянок, розміри яких варіюють від 50 п.н.
до більш ніж 1500 пар основ у залежності від виду, призводить до
отримання фрагментів, які потім розділяються в поліакриламідному гелі в
умовах денатурації.
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2.5. Фактори, що впливають на точність молекулярних
досліджень
Молекулярно-біологічні методи, безсумнівно, відкривають нові
можливості в дослідженні мікробних угруповань, дозволяючи уникнути
проблем, пов'язаних із культивуванням мікроорганізмів. Проте, ці методи,
в свою чергу, також мають ряд обмежень.
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) відіграє важливу роль у
молекулярно-біологічних

дослідженнях,

однак,

поряд

зі

своїми

перевагами перед методами, заснованими на культивуванні, також має
деякі обмеження. Через різницю у вторинних структурах молекул ДНК, а
також внаслідок різного ступеня спорідненості праймерів до зразків, в
процесі реакції може відбуватися переважна ампліфікація генів одних
мікроорганізмів по відношенню до інших. Є інформація, що ампліфікація
матриці ДНК із великим вмістом гуаніну і цитозину йде повільніше через
менш ефективний поділ ланцюгів під час стадії денатурації при ПЛР.
Часто,

ампліфікація

генів

рибосомальної

РНК

екстремально

термофільних архей, буває ускладнена в порівнянні з бактеріями. Крім
того, мінорні компоненти мікробних угрупувань можуть бути зовсім
втрачені в ході ампліфікації сумарної ДНК. Все це, поряд із можливим
утворенням химер у ході ПЛР, а також помилками полімерази, може
призводити до спотворення кінцевих результатів та ускладнення їх
інтерпретації. Деякі автори до обмежень ПЛР відносять також її високу
чутливість, як до речовин - інгібіторів реакції, так і до забруднень, що
призводить до хибнопозитивних або хибнонегативних результатів.
Принцип методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у даний
час широко використовується, як для наукових досліджень, так і для
діагностики

хвороб

(генотипування,

діагностика

інфекційних

захворювань).
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Криміналістика. ПЛР використовують для порівняння так званих
«генетичних

відбитків

пальців».

Необхідний

зразок

генетичного

матеріалу з місця злочину - кров, слина, волосся і т.п. Його порівнюють із
генетичним матеріалом підозрюваного. Досить зовсім малої кількості
ДНК, теоретично – однієї копії. ДНК розщеплюють на фрагменти, потім
ампліфікують за допомогою ПЛР. Фрагменти поділяють за допомогою
ДНК електрофорезу. Отриману картину розташування смуг ДНК і
називають генетичним відбитком пальців.
Крім того, ПЛР може використовуватися при встановленні
батьківства

(рис.1).

Результати

електрофорезу

ДНК-фрагментів,

ампліфікованих за допомогою ПЛР. Дитина успадкував деякі особливості
генетичного апарату обох батьків, що дало новий, унікальний відбиток.

Рис. 1 (1) Батько. (2) Дитина. (3) Мати.
Медична діагностика
ПЛР дає можливість істотно прискорити та полегшити діагностику
спадкових і вірусних захворювань. Потрібний ген ампліфікують за
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допомогою ПЛР із використанням відповідних праймерів, а потім
секвенують для визначення мутацій. Вірусні інфекції можна виявляти
відразу після зараження, за тижні або місяці до того, як проявляться
симптоми захворювання.
Персоналізована медицина
Відомо, що більшість ліків діють не на всіх пацієнтів, для яких
вони призначені, а лише на 30-70% із їх числа. Крім того, багато ліків
виявляються токсичними або алергенними для частини пацієнтів.
Причина цього у

індивідуальних відмінностях у сприйнятливості та

метаболізмі ліків та їх похідних. Ці відмінності детермінуються на
генетичному рівні. Наприклад, у одного пацієнта певний цитохром (білок
печінки, що відповідає за метаболізм чужорідних речовин) може бути
більш активний, в іншого – менше. Для того, щоб визначити, яким
різновидом цитохрому володіє даний пацієнт, запропоновано проводити
ПЛР-аналіз

перед

використанням

ліків.

Такий

аналіз

називають

попередніми генотипуванням.
Інший метод ампліфікації
Лігазна ланцюгова реакція (ЛЦР, LCR) - метод ампліфікації, що
включає

послідовні

цикли

лигування

(з’єднання)

чотирьох

олігонуклеотидних зондів, комплементарних ланцюгам ДНК-матриці.
Метод вперше описаний у 1989 році. У ньому використовується здатність
ДНК-лігази з'єднувати дві пари комплементарних олігонуклеотидів після
їх

гібридизації

із

послідовностями

мішені

in

vitro.

Основними

компонентами ЛЦР є: лігаза, два або чотири специфічних праймера і
буфер для ланцюгової реакції. У ряді випадків набір може містити й інші
допоміжні компоненти для проведення лігазної ланцюгової реакції.
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2.6. Ампліфікація фрагментів гена 16S рРНК
Для проведення полімеразної ланцюгової реакції і подальшого
секвенування ПЛР-фрагментів гена 16S рРНК часто використовується
універсальна праймерна система
Універсальні праймери:
341F-GCd 5’-CCTACGGGAGGCAGCAG-3’
907Re 5’-CCGTCAATTCMTTTGAGTTT- 3’
Склад реакційної суміші для ПЛР обсягом 25 мкл:
• Праймери - по 25 пмоль кожного;
• 10Х буфер полімерази BioTaq (2 мМ MgCl2; 17 мМ (NH4) 2S04; 6
мМ Тріс-НС1, рН 8.8) - 2,5 мкл (0,1 частина від усього обсягу);
• 10 мМ dNTP - 0,5 мкл (по 1 нМ кожного з чотирьох
дезоксітріфосфатів);
• BioTaq полімераза (5Е/мкл) - 0,12 мкл;
• ДНК-матриця - 50 нг (~ 3μl / 25μl суміші);
• H2O - до 25 мкл.
Після

приготування

суміш

рекомендується

перемішати

на

вортексі. Із наведеним вище складом суміші реакцію проводять за
наступною схемою:
Перший цикл: 94°С - 5 хв;
Наступні 20 циклів: 94°С - 1 хв, 65°С - 1 хв ... 55 °С - 1 хв
(знижуючи температуру відпалу праймерів із кожним циклом на 0,5 °С), і
72 °С - 3 хв;
Останні 15 циклів: 94°С - 1 хв, 55°С - 1 хв і 72 °С - 3 хв.
Після закінчення останнього циклу, всі суміші додатково
витримують 7 хв при 72°С для добудови незавершених ланцюгів.
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Із метою отримання повнорозмірного гену 16S застосовують пару
«повнометражних» праймерів:
11F 5`-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3`
1492R 5`-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3`,
де М = С або A, Y = С або Т.
Використовують

наступний

температурно-часової

профіль.

Перший цикл: 94°С, 9 хв, 55°С, 1 хв і 72°С, 2 хв;
наступні 35 циклів: 94°С, 1 хв, 55 °С, 1 хв і 72°С, 2 хв, остаточна
полімеризація - 7 хв при 72°С.
У даний час визначення послідовностей генів 16S рРНК стало
обов'язковим етапом в ідентифікації прокаріотів. Із появою методів,
заснованих на секвенуванні генів 16S рРНК, уявлення про екологію
мікроорганізмів змінилося кардинальним чином. Однак слід зазначити,
що даний підхід не дозволяє проводити оцінку різноманітності
мікроорганізмів, що виконують певну екологічну функцію у екосистемі,
не дозволяє отримувати повну інформацію про мікробне угрупованьо,
залишаючи у затінку питання, пов'язані з філогенією, екологією і
різноманітністю
відповідальних

певних
за

функціональних

азотфіксацию,

груп

мікроорганізмів,

нітрифікацію,

денітрифікацію,

окислення метану і т.д.
Для вивчення функціональних особливостей природних мікробних
угруповань широко розповсюдженим став підхід на основі аналізу
функціональних

генів.

В

якості

молекулярних

маркерів

використовуються гени (або їх фрагменти), які кодують: нітрогеназу,
нітритредуктаз,

нітратредуктазу,

метанмонооксигеназу,

монооксигеназу

метанолдегідрогеназу,

аміаку,

рибулозо-1,5-бісфосфат

карбоксилазу/оксигеназу та інші білки.
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2.7. Методи визначення наявності хітіназного гену групи А в чистій
культурі мікроорганізмів і в ґрунті (ПЛР зі специфічними праймерами)
Часто,

оцінюючи

різноманітність

мікробних

угруповань,

дослідники вдаються до використання різних модифікацій ПЛР, які
підвищують чутливість методу. Отже, використовуючи вкладену ПЛР,
стає можливим виявити конкретні компоненти угрупованьи, які часто не
виявляються звичайною ПЛР. У цьому випадку ампліфікація фрагментівмішеней виконується спочатку за допомогою універсальних праймерів, а
потім

продукт

повторно

ампліфікується

за

допомогою

групово-

специфічної системи праймерів. Зокрема, можна використовувати
праймери для конкретних мікроорганізмів, на яких базується сучасна
медична діагностика.
Так, наприклад, наявність хітіназного гену групи А у зразках
можливо оцінити відповідно до методик Nested PCR у 2 етапи. На 1 етапі
використовуються праймери GA1F и GA1R, на 2 етапі GASQF та GASQR.
(див. таблицю 1). Реакцію проводять за наступною схемою: 1 цикл: 94 °С
– 5 хв; 35 циклів: 94°С – 1 хв 60°С – 10 с, 72°С – 1 хв;
1 цикл: 72 °С – 10 хв.
Система праймерів що використовуються:
Таблиця 1

Праймер

Послідовність (5’→3’)

GA1F

cgtcgacatcgactgggartdbcc

GA1R

acgccggtccagccncknccrta

GASQF

*cgtcgacatcgactggga

GASQR

acgccggtccagcc

a - F, forward primer, R, reverse primer; прямий та зворотній праймери *GC «хвіст»,
приєднаний до 5’ кінця праймера (cgcccggggcgcgccccgggcggggcgggggcacgggggg).
Заміни букв R, A або g, Y, C або T, S, C або G, B, C або G або T, N, A або C або G або
T, K, G або T, D, A або G або T.
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Контрольні питання:
1. Указати відмінності звичайної ПЛР від ПЛР у реальному часі (real-time
PCR – RT-PCR) і кількісної ПЛР (quantitative PCR – qPCR). Надати
порівняльну характеристику.
2. Надайте визначення понять «ПЛР», «праймер».
3. Суть методу ПЛР.
4. Який матеріал можна використовувати для проведення ПЛР?
5. Які компоненти необхідні для проведення ПЛР?
6. Охарактеризуйте стадії ПЛР.
7. Особливості ампліфікації ДНК у першому, другому, третьому та
подальших циклах ПЛР. Що таке довгі та короткі матриці?
8. Умови проведення ПЛР.
9. Детекція ампліфікованої ДНК. Секвенування.
10. У чому полягає суть дидезоксинуклеотидного методу?
11.

Опишіть

послідовність

проведення

секвенування

дидезоксинуклеотидним методом.
12. Напрями використання ПЛР-аналізу ДНК рослин.
13. Чим викликана необхідність проведення паспортизації сортів, ліній і
гібридів?
14. Що таке дендрограмма?
15. Для чого проводиться картування генів?
16. Підходи до розробки тест-систем на основі ПЛР для виявлення
трансгенів у генетично модифікованих організмах.
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РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПРОДУКТІВ АМПЛІФІКАЦІЇ
Аналіз

продуктів

ампліфікації

проводять

за

допомогою

електрофорезу – ПЛР фрагменти піддають поділу в агарозному або в
поліакриламідному гелі в умовах градієнта денатуруючих агентів (DGGE)
в залежності від завдання експерименту.
3.1. Електрофорез – це переміщення заряджених частинок в
розчині (в залежності від знака їх сумарного електричного заряду) до
анода або катода під дією електричного поля. Оскільки швидкість руху
молекул в електричному полі залежить від їх заряду, форми і розміру, то
електрофорез може бути використаний для їх поділу.
Електрофорез

дозволяє

розділяти

макромолекули,

що

розрізняються за такими найважливішими параметрами, як розмір (або
молекулярна маса), просторова конфігурація, вторинна структура та
електричний заряд, причому ці параметри можуть виступати як порізно,
так і в сукупності.
Біологічні

макромолекули

–

білки,

нуклеїнові

кислоти,

полісахариди та ін. – знаходяться у водному розчині у вигляді частинок,
що

несуть

певний

визначаєтьсягрупами,

електричний
що

входять

заряд.

Заряд

до

складу,

її

макромолекули
здатними

до

електролітичної дисоціації. Ступінь дисоціації груп залежить від багатьох
факторів, зокрема, від рН середовища. Загальний заряд біологічної
макромолекули також може змінюватися при її взаємодії з іонами або
іншими молекулами. Найбільш широке застосування електрофорез
отримав для аналізу та очищення білків і нуклеїнових кислот, хоча цей
метод може бути використаний і для інших заряджених біологічних
молекул, таких як цукрів, амінокислот, пептидів, нуклеотидів та ін. Для

50

фракціонування білків, нуклеїнових кислот і їх фрагментів в даний час
використовують майже виключно гель-електрофорез.
Найбільш широко використовуються поліакриламідні (ПААГ) гелі
та агарозні гелі. Варіюючи концентрацію полімеру, можна отримувати
гелі з дуже широким діапазоном розмірів пор. Якщо ампліфіковані ПЛРфрагменти помістити в гель і прикласти постійне електричне поле, то
вони будуть рухатися у напрямку до анода, причому молекули меншої
довжини будуть пересуватися швидше, тоді як більш важкі будуть
осідати ближче до катода (рис. 2). Не слід забувати, що на результати
ПЛР сильно впливають температура відпалу і концентрації іонів магнію.

Рис. 2 Результати електрофорезу ДНК-фрагментів, ампліфікованих
за допомогою ПЛР
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МЕТОД ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ПЛР – ПРОДУКТІВ У
ДЕНАТУРУЮЧОМУ ГРАДІЄНТІ ГЕЛЮ
(DENATURING GRADIENT GEL ELECTROPHORESIS, DGGE)
Денатуруючий градієнтний гель-електрофорез (DGGE) є методом
фінгерпринтінгу, який застосовують для виявлення точкових мутацій у
послідовності ДНК та для вивчення генетичного різноманіття мікробних
угруповань ґрунту та інших природних зразків. Теоретично методом
DGGE можна розділити ДНК з відмінностями в 1 парі нуклеотидів.
Виділену ДНК з ґрунту ампліфікують з використанням ПЛР з
універсальними праймерами на послідовності рибосомальних генів 16S
рРНК (бактерії) та 18S рРНК (гриби). На 5'-кінці праймер містить ГЦзбагачену ділянку (GC-clamp) розміром 35–40 пар нуклеотидів, що
забезпечує існування

принаймні частини дволанцюгової ДНК. Це

необхідно, оскільки поділ у поліакриламідному гелі з градієнтом
зростаючої концентрації денатуруючих речовин (формаміду і сечовини)
оснований на реакції плавлення дволанцюгової ДНК. Якщо GC-clamp
відсутня, то денатурація ДНК буде відбуватися в одному ланцюзі. При
денатурації

ДНК

розплавляється

в

областях

із

специфічною

послідовністю і диференційно мігрує у поліакриламідному гелі.
Перевагами методу ДГГЕ є надійність, відтворюваність, швидкість
проведення, відносна дешевизна. Можна проводити аналіз кількох зразків
одночасно, що дає змогу спостерігати за змінами у популяціях
мікроорганізмів.
Протокол DGGЕ
Праймери, що застосовуються в протоколі:
 AC341F CCTACGGGDGGCWGCAG;
 AC907R CCGYCWATTCMTTTGAGTTT;
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 AC341F‐Clamp;
 CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGTCCCGCCGCCCCCGCCC
GCCTACGGGDG GCWGCAG.
Необхідні розчини та реактиви:
 GoTaq Green Master Mix (Promega, Madison, WI);
 25 мМ MgCl2;
 H2O для ПЛР;
 Milli‐Q H2O;
 деіонізована H2O;
 40% акриламід, 1,06 % біс-акриламід;
 7 M сечовина, 40% формамід;
 50x TAE;
 ПСА (персульфат амонію);
 ТЕМЕД (N,N,N,N-тетраметилетилендиамін);
 барвник для нанесення зразків у гель;
 100% етанол для молекулярних робіт.
Прилади та матеріали:
мікропіпетки

зі

стерильними

наконечниками,

мікропробірки

стерильні, ампліфікатор.
У цьому протоколі використовується CBS Scientific (Del Mar, CA)
DGGEK 2401110 DGGE– апаратура разом з CBS Scientific градієнт
маркером та обладнанням для заливки гелю.
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3.1.1. Приготування агарозного гелю
Практична робота №3
Примітка: Працювати тільки в одноразових рукавичках!
Хід роботи:

1.

Приготувати 1.2% розчин агарози (0.9 г агарози + 75 мл

буфера 0.5xTAE (буфер, що містить Тріс, ацетат і ЕДТА)).
Можна використовувати 1% агарозному гель в одноразовому ТАЕбуфері.
З метою фарбування додати (ОБЕРЕЖНО!)
До 75 мл розчину агарози 32 мкл бромистого етидія (0.5 мг / мл). Увага!
Робота з бромистим етидієм проводиться під тягою!
2. Поставити гребінки і дати застигнути гелю.
3. У кожну клітинку гелю помістити по 1μl барвника і 3-5μl
матриці.
4. Залити в електрофорез 0.5хТАЕ буфер і помістити в нього гель.
Агарозній

електрофорез

проводять

в

умовах

при

напрузі

поля 6 В/см. протягом 40 хв.
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3.1.2. Приготування поліакриамідного гелю:
Підготовка скелець
1. Вимити з миючим засобом скла для гелю і висушити їх (або
витерти насухо)
2. Сполоснути MQ водою і витерти паперовою серветкою
3. Опрацювати 70% етанолом і витерти паперовою серветкою
4. Сполоснути MQ і витерти скла так щоб не залишалося ворсинок
5. Вставити між скельцями прокладки
6. Закріпити їх між зажимами (маленьке скло ближче до вас).
7. Заклеїти дно паперовим скотчем
8. Відрегулювати відстань між прокладками з допомогою картонки
(картонка повинна без зусиль вставлятися і вийматися). Перед
регулюванням картонку необхідно обробити 70% розчином етанолу.
9. Встановити конструкцію зі склом в стійку та закріпити її
10. Перевірити рівень і якщо потрібно відрегулювати

Практична робота №4
Заливка градієнтного гелю
Хід роботи:
1. Два гелі готують одночасно (20-ти та 80% по 10 мл). Внести в
пробірки розчини, що містять акриламід, а потім інші розчини.
2. Повільно (не допускаючи газування) все перемішати. Наповнити
даними розчинами шприци, вигнати бульбашки та закріпити у штативи
для приготування градієнтного гелю. Шприц з гелем, в якому вміст
акриламіду (%) більше займає дальнє положення.
3. З’єднати трубочки та вставити голку між стеклами.
4. Залити гель між стеклами, обертаючи колесо по годинниковій
стрілці з однаковою швидкістю. Вставити гребінку. Приготувати гель з
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0-% денатурантом (5мл) та піпеткою долити до краю стекол. Закрити
скельця фольгою та почекайте 2 години
5. Зняти паперовий скотч з дна.
6. Витягнути гребінку, промити лунки MQ або буфером! (Можна
вже в камері).
Практична робота №5
Підготовка гелів для гель-електрофорезу
(якщо використовували високі концентрації APS і ТЕМЕД)
Хід роботи:
1. Промити комірки MQ водою. Встановити скельця із гелем в
утримувач і всю конструкцію помістити в камеру з буфером (60ºС).
2. Закрити кришку камери. Потім включити харчування камери,
включити підігрів «Heat» та насос. Почекати поки буфер заповнить
верхню камеру. Потім включити джерело живлення і встановити напругу
70 V і запуск. Почекати 1 годину
3. Вимкнути джерело живлення, насос нагрівання і живлення
камери. Перш ніж відкрити кришку камери почекайте 10-20 сек.
4. Витягнути штатив з пластинами. Злити буфер з верхньої камери.
5. Включити живлення камери, нагрів і насос. Почекати поки буфер
заповнить верхню камеру
6. Включити джерело живлення, виставити необхідну напругу і
запуск. DGGE, що триває 16 годин. Для документації результатів
електрофорезу можуть бути використані різні гель-документуючы
системи.
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ФАРБУВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГЕЛЮ
Після закінчення електрофорезу виключають енергопостачання,
від'єднують живлення, виймають гель з системи резервуарів, і знімають
затискачі.
Особливо

ретельно

розділяють

з’єднані

пластини,

у

разі

необхідності, за допомогою тонкої пластикової лопатки. Гель повинен
залишатися тільки на одній скляній пластині.
Переміщають гель (гелевою поверхнею вгору) у ємність з етидієм
бромідом (120 мкл EtBr у концентрації 10 мг/мл на 1 л деіонізованої
Н2О). Фарбування проводять впродовж 20 хв, потім промивають у
деіонізованій Н2О впродовж 20 хв. Обережно переносять гель з пластини
в УФ-трансілюмінатор.
Вирізання зразків з гелю, реампліфікація та підготовка для
подальшого секвенування.
ПЛР-продукти вирізають з гелю скальпелем і переносять у 0,5 мл
пробірку, накриту алюмінієвою фольгою. У кожну пробірку з гелем
додають 30 мкл води. Після додавання води, за допомогою піпетки, гель
притискують до стінки пробірки, щоб повністю занурити у воду. Кожну
пробірку повністю обгортають фольгою та ставлять на шейкер і
струшують впродовж ночі при кімнатній температурі.
Наступного дня мікроцентрифужні пробірки об’ємом 1,5 мл
підписують відповідно до зразків гелю та переносять тільки рідину без
гелю із зразків, інкубованих упродовж ночі. Додають 800 мкл 96%
етанолу з морозильної камери (–20°C) та інкубують впродовж ночі при –
20°C. Зранку пробірки зі зразками центрифугують при 12 тис. об./хв
упродовж 30 хв, декантують 96% етанол, додають 300 мкл охолодженого
при –20°C 70% етанолу. Центрифугують при 12 тис. об./хв упродовж 10
хв. Обережно виливають 70% етанол, залишаючи ДНК. Пробірки з
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осадом ДНК висушують на повітрі при кімнатній температурі для
випаровування етанолу, після чого ДНК розчиняють у 30 мкл води,
вільної від нуклеаз.
Реампліфікація:
Проводять реампліфікацію ПЛР-продукту, вирізаного з гелю.
Готують ПЛР-мікс для кожної реакції (50 мкл):
1. 12,5 мкл Promega Green Mastermix;
2. 1,25 мкл AC341F (10 мкM);
3. 1,25 мкл AC907R (10 мкM);
4. 8,5 мкл Н2О;
5. 1,5 мкл ПЛР-продукту
Реампліфікацію проводять за тією самою програмою, що й
ампліфікацію (зверніть увагу, що мікс для реампліфікації не містить
праймера з GC-clamp), і повторно додають MgCl2. Очікуваний продукт
повинен бути довжиною 556 п.н., готовий для прямого секвенування.
Методика проведення електрофорезу
Практична робота №6

Необхідне оладнання для проведения електрофорезу
1. Джерело живлення Вio-Rad PowerPac HV (1-400 Bт, 0,01-500 мА,
20-5000 В)
2. Камера для горизонтального електрофорезу (гель 7х10) Мini-Sub
Cell GT, Bio-Rad.
3. Гель-документуюча система Bio-Rad Gel Doc XR з комп’ютером.
Хід роботи:
1. Додати необхідну кількість порошку агарози (0,75 г) в
розрахований обсяг електрофорезного буферу (50 мл).
2. Нагріти суспензію в мікрохвильовій печі до тих пір, поки агароза
не утворить рівномірну суспензію. Суспензію довести до початку
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кипіння, потім обережно вийняти з мікрохвильової печі і охолодити до
70ºС.
3. Залити отриману суспензію в форму для агарози.
4. Встановити гребінку в форму для ага рози необхідно так, щоб
між дном лунки від гребінки і підставкою гелю залишався шар агарози
товщиною 0,5-1,0 мм.
5. Після того як гель повністю затвердів (через 20-30хв.), видалити
гребінку і помістити гель в електрофорезну кювету.
6. Додати достатню кількість електрофорезного буферу.
7. Змішати проби ДНК з буфером для нанесення, що містить
гліцерин

і

барвники

(бромфеноловий

синій

і

ксиленціанол)

в

співвідношенні 5:1.
8. За допомогою автоматичної мікропіпетки внести суміш у лунки
гелю під електрофорезним буфером.
9. Під’єднати електроди до джерела напруги. Напруженість при
проведенні поділу в агарозних гелях становить 50V. Барвники, як і ДНК,
переміщаються до анода. Бромфеноловий синій пересувається зі
швидкістю, що дорівнює швидкості фрагмента ДНК з 300 пар основ, а
ксіленціанол зі швидкістю, що дорівнює швидкості фрагмента ДНК з
1500 пар основ.
10. По закінченню поділу вийняти підкладку з гелем з кювети і
помістити гель у фарбувальний розчин (1 мкг/мл етідіумброміду). Після
20 хв. профарбовування вийняти гель та промити у воді протягом 2 хв.
11.

Видалити

зайву

рідину

і

перекласти

гель

в

камеру

трансілюмінатора гель-документуючої системи.
Розглянути гель в прохідному ультрафіолетовому світлі.
Зафіксувати

отримане

зображення

та

оформити

результати,

використовуючи гель-документуючу систему.
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РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА МОНІТОРИНГУ МІКРОБНИХ
УГРУПОВАНЬ МЕТОДАМИ, ЩО ЗАСНОВАНІ
НА ВИКОРИСТАННІ ПЛР
Методи, засновані на використанні ПЛР з метою моніторингу
мікробних угруповань, дозволяють уникнути трудомістких і дорогих
процедур клонування і визначення послідовностей ампліфикувати
фрагментів нуклеїнових кислот.
За допомогою них можливо проведення оцінки змін у структурі
мікробних

угруповань,

пов'язаних

з

тимчасовою

і

просторовою

динамікою. Існує два принципових підходи:
1) Отримання цільових продуктів з подальшим їх аналізом на
основі градієнтного гель-електрофорезу (методи DGGE, TGGE) або
рестріктазного обробки (ARDRA, T-RFLP);
2) Використання ДНК-фінгерпрінтінга на основі випадкових
праймерів або праймерів, комплементарних до повторюваних структурам
геному (RISA, RAPD).
4.1. Аналіз за допомогою градієнтного гель-електрофорезу
Денатурує
температурний

градієнтний
градієнтний

гель-електрофорез

гель-електрофорез

(DGGE)

(TGGE)

є

і

двома

подібними методами вивчення мікробного різноманітності. Спочатку
вони були розвинені для детекції точкових мутацій в послідовності ДНК.
Мюйзер з співавторами розширили використання DGGE, застосувавши
його для дослідження мікробних угруповань. DGGE (Denaturation
Gradient Gel Electrophoresis) - метод денатурирующего градиентного гельелектрофорезу - заснований на залежності властивостей плавлення (або
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денатурації) невеликих двохниткових молекул ДНК від їх нуклеотидної
послідовності, а точніше - від співвідношення А-Т і G-C-пар в
досліджуваних фрагментах. Пояснюється це тим, що G-C-зв’язок
міцніший порівняно зі зв'язком між нуклеотидами А і Т. Подібні
відмінності в динаміці плавлення можуть бути виявлені шляхом
порівняння рухливості нормальних і мутантних двохниткових фрагментів
ДНК при їх електрофорезі в денатуруючих умовах. Градієнт денатурації
досягається різницею температур, різною концентрацією сечовини або
формальдегіду в гелях.
При цих умовах однакові за величиною двухнитьові молекули
ДНК, що відрізняються по нуклеотидної послідовності, денатурируют порізному. Все це дозволяє розділяти однакові по довжині, але різняться за
нуклеотидному

складу,

фрагменти

під

дією

градієнта

хімічних

денатурантов в поліакриламідному гелі - формамід і сечовини - в DGGE,
або під впливом градієнта температури в TGGE. Зі збільшенням ступеня
плавлення відбувається зниження рухливості фрагментів, проте при
повному їх розплавлення, вона різко зростає. Для того щоб цьому
запобігти виділену з зразка ґрунту ДНК піддають ампліфікації з
використанням праймерів, один з яких містить на своєму 5'-кінці так
званий Г-Ц "затиск" ("clamp"), що складається приблизно з 40 залишків
гуаніну і цитозину.
За допомогою методів DGGE/TGGE теоретично можливий поділ
ПЛР-фрагментів, що відрізняються лише на одну пару підстав. Це досить
швидкий, відтворений і ефективний метод оцінки змін в структурі
невеликих мікробних угруповань. Він з успіхом був застосований в
дослідженнях ризосферних мікробних угруповань, угруповань водних
екосистем, а також дедалі більша увага набуває в роботах по оцінці
впливу антропогенного фактора на мікрофлору ґрунтів, включаючи
екологічні дослідження з оцінки ризику біотехнологічних рослин.
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4.1.1. Аналіз на основі рестриктазного обробки ПЛР-фрагментів
Метод аналізу поліморфізму довжини фрагментів рестрикції
(RFLP), також ще відомий як аналіз рестрикції ампліфікованої
рибосомальной ДНК (ARDRA), являє собою один з інструментів
дослідження мікробного різноманітності. Виділена з природного зразка
ДНК

піддається

ампліфікації

з

подальшим

розщепленням

ПЛР-

фрагментів рестріктазамі. Різниця в довжині фрагментів детектується за
допомогою електрофорезу в агарозному або поліакриламідному (НЕ
денатуруючих) гелі в разі аналізу угрупованьи. RFLP-профілі можуть
бути використані для скринінгу клонів або для оцінки структури
бактеріального угрупованьи. Деякі обмеження методу RFLP можуть бути
усунені при використанні аналізу поліморфізму довжин термінальних
фрагментів рестрикції (T-RFLP).
Принцип цього методу такий же, як і в RFLP з відзнакою в тому,
що один з праймерів мічений флуоресцентним барвником. Таким чином,
детектируются тільки мічені термінальні фрагменти рестрикції. При
цьому спрощуються профілі рестрикції, що дозволяє проводити аналіз
складних

мікробних

угруповань.

Дані

методи

застосовуються

в

дослідженнях самої різної спрямованості, включаючи роботи з оцінки
впливу біотехнологічних рослин на структуру мікробних угроповань
ґрунтів.
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4.2. Методи RISA, RAPD та DAF
RISA є аналіз поліморфізму довжин ділянок між генами 16S і 23S
рРНК. Ампліфікація цих ділянок, розміри яких варіюють від 50 п.н. до
більш ніж 1500 пар основ в залежності від виду, призводить до отримання
фрагментів, які потім розділяються в поліакриламідному гелі в
денатуруючих умовах.
Висока варіабельність розмірів міжгенних ділянок дозволяє
виявляти невеликі зміни в генетичній структурі угруповань, а висока
варіабельність їх послідовностей дозволяє проводити ідентифікацію
розділених в ході електрофорезу смуг.
Однак банк даних послідовностей міжгенних ділянок є не досить
великим для ефективного проведення ідентифікації. В даний час існує
автоматична версія RISA (ARISA), заснована на проведенні ПЛР з
використанням флуоресцентно мічених прямого праймера.
Це більш чутливий метод і швидший порівняно з RISA, однак, як і
всі методи, засновані на ПЛР, обмежений пов’язаними з цією реакцією
недоліками. Крім того, в разі складних мікробних угруповань, цей метод
обмежений у вирішенні великого числа різних ПЛР-фрагментів.
Для

оцінки

змін

в

структурі

мікробних

угруповань

використовуються також методи RAPD (випадково ампліфикувати
поліморфна ДНК) і DAF (фінгерпрінтінг на основі ампліфікації ДНК).
Обидва методи використовують набір коротких випадкових праймерів
(довжиною 5-10 нуклеотидів), які зв’язуються з різними сайтами геномної
ДНК, утворюючи ПЛР-продукти різної довжини.
Продукти поділяються в агарозному або акриламідному гелях і
візуалізуються за допомогою бромистого етидію або фарбування сріблом.
Основною проблемою цих методів є – погана відтворюваність.
Відмінності в якості і кількості ДНК-матриці, а також в концентрації
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MgCl2 і праймерів може привести до появи різних профілів. Крім того, за
допомогою цих профілів не можна отримати ніякої філогенетичної
інформації.
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РОЗДІЛ 5. КЛОНУВАННЯ
Під процесом клонування розуміють як створення генетично
ідентичної копії існуючого або існуючого раніше живого організму
шляхом безстатевого розмноження, так і просто «вбудовування» чужого
гена в ДНК досліджуваного організму.
При клонуванні гену в клітини виділяють наступні етапи:


Отримання ізольованого гена.



Введення гена в вектор для перенесення в

організм (лігування з вектором). Лігування - процес з’єднання
двох молекул ДНК з утворенням нового хімічного зв’язку,
йде 2 години при кімнатній температурі. Склад реакційного
середовища для лігування: Буфер ТАЕ, ПЛР фрагмент,
Вектор PGEM-T, Т4 лігаза.


Перенесення вектора з геном вя організм, що

модифікується. З’єднання лігата з компетентними клітинами
E. сoli (ікубування при 40ºС)


Перетворення клітин організму. Висів на тверду

середу LB і отримання клітин з клонованим геном


Відбір

генетично

модифікованих

організмів

(ГМО) і усунення тих, що не були успішно модифіковані.
При необхідності – виділення ДНК з клонів і перевірка наявності
ДНК на агарозному гелі і подальші молекулярно-біологічні аналізи
(секвенування). Отримання генетично модифікованих організмів (ГМО)
пов’язане зі «вбудовуванням» чужого гена в ДНК досліджуваного
організму (виробляють транспортування гена, тобто трансгенізацію) з
метою зміни властивостей або параметрів останнього, наприклад,
стійкість рослин до посухи, заморозків, пестицидів та ін. В основі
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клонування лежить процес горизонтального (латерального) перенесення
генів. Горизонтальний перенос вперше був описаний в Японії в 1959 році.
При горизонтальному перенесенні нових генів не утворюється (як
це має місце при мутаціях), проте, здійснюється створення різних генних
сполучень. Це важливо з тієї причини, що природний відбір діє на всю
сукупність ознак організму. Для вбудовування гена використовують
віруси, плазміди (кільцеві ДНК) і ін., Здатні проникнути в клітину
організму і потім використовувати клітинні ресурси для створення безлічі
власних копій або вбудуватися в клітинний геном (як і «вистрибнути» з
нього). Для успішного встановлення контакту двох клітин, в клітинідонора має бути присутня кон’югатівних (статева, трансмісивна)
плазміда.

Першою

була

відкрита

F-плазміда:

епісома

(здатна

вбудовуватися в бактеріальну хромосому), довжиною близько 100 тис.
пар основ. Плазміда несе гени, що кодують ряд функцій. Одна з них утворення

статевих

пілей, що

відповідають за пріклепленіе до

клеткереціпіенту. У прокаріотів горизонтальний перенос генів може
здійснюватися в результаті:
 кон’югації – (від лат. conjugatio – з’єднання, пряме перенесення,
часткове об’єднання геномів) – односпрямований перенесення частини
генетичного

матеріалу

(плазмід,

бактеріальної

хромосоми)

при

безпосередньому контакті двох бактеріальних клітин. Клітина-донор в
ході безпосереднього контакту передає клітці-реципієнту частину свого
генома (в деяких випадках весь). Ділянки ДНК донора можуть
обмінюватися гомологічними ділянками ДНК реципієнта. Імовірність
такого обміну значима тільки для бактерій одного виду. Має велике
значення в природі, оскільки сприяє обміну корисними ознаками при
відсутності

справжнього

горизонтального

переносу

статевого
генів

процесу.

кон’югація

З

усіх

дозволяє

процесів
передавати

найбільшу кількість генетичної інформації.
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• трансформації – (через навколишнє середовище) бактеріальна
клітина може поглинати вільно знаходиться в середовищі ДНК,
включаючи її в свій геном в разі високого ступеня гомології з власної
ДНК.
• трансдукції – (через фаги або віруси) в природних умовах
протікає обмін генетичною інформацією за допомогою помірних фагів. 35
Нижче наведені деякі дані про горизонтальному перенесенні генів у
прокаріотів, отримані при повногеномне аналізі великого числа видів
бактерій та археїв (табл 2).
Таблиця 2

Горизонтальний переніс генів бактерій та археїв
Вид

Число генів у
геномі

Перенесені гени
кількість
% у геномі

Археї:
Archaeoglobus fulgidus

2407

179

8.4

Methanococcus jannaschii

1715

77

5.0

Pyrococcus horikoshii

2064

154

7.6

Aeropyrum pernix

2694

370

14.0

Mycoplasma pneumoniae

677

39

5.9

Chlamydia trachomatis

894

36

4.3

Rickettsia prowazekii

834

28

3.6

Treponema pallidum

1031

77

8.3

Haemophilus influenzae

1709

96

6.2

Helicobacter pylori

1553

89

6.4

Mycobacterium tuberculosis

3918

187

5.0

Aquifex aeolicus

1552

72

4.8

Thermotoga maritima

1846

198

11.6

Escherichia coli

4289

381

9.6

Pseudomonas aeruginosa

4036

411

10.1

Bacillus subtilis

4110

537

14.8

Synechocystis sp.

3169

219*

7.5

Патогенні бактерії:

Вільноживучі бактерії:
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Ці відомості дозволяють зробити ряд узагальнень, що стосуються
закономірностей латерального генного переносу.
1) Частка латерально отриманих генів варіює у різних видів і може
досягати 10-15% від загального числа генів в геномі.
2) Найбільша кількість переносів характерна для вільноживучих
бактерій

з

широкими

екологічними

ареалами

(ґрунтові

бацили,

псевдомонади та ін.).
3) Найменше число переносів виявлено у більшості патогенних
бактерій, що живуть у вузьких еконіші; ці переноси, однак, дуже важливі,
так як визначають такі ознаки як вірулентність і токсичність.
4) Перенесення специфічні, оскільки придбаний ген виявляється,
як правило, тільки в клітинах певного виду або навіть штаму.
5)

Найрідше

інформаційних

систем

в

горизонтальні
(транскрипції,

переноси
трансляції,

залучені
реплікації),

гени
що

становлять базовий геном. Продукти цих генів входять в складні білкові
комплекси, де «чужі» білки не вбудовуються або не функціонують.
Винятком є гени, що кодують аміноацил-тРНК-синтетази, що пов’язано з
особливостями роботи ізоакцепторних транспортних РНК.
6) Найчастіше в горизонтальному перенесенні беруть участь гени
операційних систем, які обслуговують метаболізм, транспортні шляхи,
механізми сигнальної трансдукції. У багатьох бактерій серед латерально
привнесених генів велику частку складають функціонально невивчені
гени і гени, які не мають подібних в реципієнтному організмі.
7) У складі придбаних сегментів ДНК часто виявляються профаг,
плазміди, касети резистентності, гени білків, що беруть участь в процесах
сайт-специфічної і «незаконної» рекомбінації, що забезпечує інтеграцію
«чужих» генів.
Горизонтальний перенос генів є головним джерелом інновацій,
інструментом швидкого придбання і виникнення нових генів, здатних
радикально змінити властивості клітин, розширити їх адаптаційний
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потенціал. Мінливість організмів у результаті горизонтальної передачі
генів реалізується через різні канали генетичної комунікації – процеси
кон’югації, трансдукції, трансформації, процеси переносу генів в складі
векторів – плазмід, вірусів, мобільних елементів.
Активний перенос генів може відбуватися в симбіотичних,
паразитарних або асоціативних системах, де здійснюється фізичний
контакт клітин. По суті, сучасна генетична інженерія, яка використовує
різного типу вектори, базується на принципах горизонтального переносу
генів, хоча ще недавно не було чіткого розуміння того, що такого роду
генна інженерія широко поширена в природі і відіграє важливу роль в
еволюції. І тільки роботи в галузі геноміки в останні 10 років довели, що
горизонтальний перенос генів був і залишається (особливо в світі
бактерій) одним з головних механізмів видоутворення. Звичайно, в ході
вертикальної еволюції підвищувалася ступінь автономізації організмів,
виникали

й

горизонтальним

удосконалювалися
генним

переносам

бар’єри,
і

що

перешкоджають

«розмиванню»

геномів.

Це

стосувалося і обмеження контактів між організмами, механізмів
проникнення і транспортування молекул ДНК, дії систем рестрикції,
руйнують «чужу» ДНК, репаративних механізмів, що забезпечують
стабільність власних геномів.
Тому, частота горизонтальних переносів була найбільш високою
на ранніх етапах становлення біосфери і знижувалася в міру еволюції
вищих еукаріот з ускладненням організації генетичного апарату і
розвитком систем репродуктивної ізоляції. Підсумовуючи уявлення про
роль горизонтального переносу генів в біологічної еволюції можна
зробити наступний висновок. По-перше, геноміка не дає інформації про
те, які конкретні види організмів були первинними донорами генів.
Виявлені в геномах чужорідні гени могли потрапити туди через
ланцюжок проміжних господарів. Згідно зі схемою Ф.Дулітла, автора
терміна «Латеральна геноміка», на самих ранніх етапах еволюції існувало
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загальне генное «комунальне господарство» в неусталених клітинах
пращурів, між якими відбувався активний горизонтальний обмін генами.
У цей період йшло накопичення генетичної інформації з подальшою
автономізацією клітин, що дали початок окремим таксономічним лініям.
Картина еволюційних зв’язків в світі предкових прокаріот являла собою
не стільки розгалуджене дерево, скільки свого роду міцелій з
переплетеної мережею горизонтальних переносів в найрізноманітніших і
несподіваних напрямках, що диктуються можливостями фізичних
контактів клітин в загальних або тих, що перетинаються екологічних
нішах. Тому, і геноми прокаріотів і еукаріот мозаїчні. Дані геноміки
дозволяють стверджувати, що в ході еволюції відбувалися масивні генні
переноси як всередині царств, так і між ними. Багато організмів (в першу
чергу прокаріоти) брали участь в горизонтальних перенесення як
«проточні» ємності.
Якби в процесі еволюції ентеробактерій Escherichia coli тільки
набувала, але не втрачала гени, то розмір її генома мав би подвоїтися за
100 млн років з тих пір, як відбулася дивергенція з близькоспорідненою
бактерією Salmonella. Цей розрахунок зроблений на основі застосування
методу «молекулярних годин». Але розмір геному E.coli майже не
змінився за цей тривалий час: геномної аналіз виявив не тільки придбання
великого числа генів, але і відсутність багатьох «старих» генів, які
виявляються у сальмонели. «Захоплені» гени можуть зберегтися в геномі,
але можуть і піддатися елімінації або переносу в клітини іншого
організму.
Так як в ході еволюції відбувається амеліорація чужих генів, то зі
зміни нуклеотидного складу та частоти виникнення кодонів можна
виявити ті гени, які прийшли давно, а які з’явилися нещодавно. Баланс
генних потоків, що призводять до придбання і втрати генів, визначає не
тільки адаптивну мінливість організмів, а й підтримку оптимізованого
розміру генома. Швидкості генних потоків у різних груп організмів різні і
70

впливають на темпи еволюції геномів. Геномний аналіз дозволяє
зіставити час придбання та втрати певних генів з геологічними епохами,
екологічними кризами та регіональної динамікою біоти (у відношенні
геномів модельних видів прокаріотів і протистів). Інше узагальнення
полягає в тому, що не тільки сам геном, але і механізми горизонтального
переносу генів є об’єктами еволюційного процесу.
Еволюціонують

канали

генетичної

комунікації,

механізми

рекомбінації, які беруть участь в «приживанні» або «відторгненні» чужих
генів. Методи геноміки допомагають дослідити закономірності еволюції
механізмів рекомбінації, їх роль в мінливості організмів. Якщо в певні
періоди глобальних геосферно і біосферних змін змінюється діапазон
векторних систем (вірусів, плазмід, мобільних елементів і т.п.),
підвищується рекомбінаційна активність і частота горизонтальних
переносів генів, то збільшується і ймовірність придбання нових генів, що
забезпечують селективні переваги клітин . Це не менш важливий фактор
еволюції, ніж зміна темпів спонтанного або індукованого мутагенезу.
Хвилі

горизонтального

переносу

генів

можуть

бути

ініційовані

підвищенням щільності контактують популяцій. Там, де немає активних
контактів, не буде й ефективного перенесення генів. Особливо
результативні такі процеси в багатокомпонентних угрупованнях, де
взаємодіють

різні

організми,

метаболічно

пов’язані

між

собою.

Геофізичні, кліматичні, екологічні чинники, безумовно, впливають на
рівень і діапазон латерального переносу генів і, тим самим, на темпи і
напрямки

біологічної

еволюції.

В

рамках

сальтаціонно

теорії

нерівномірного за темпами еволюції аналіз механізмів і закономірностей
горизонтального переносу генів дає новий ключ до вивчення кореляції
геосферно змін і біологічної еволюції на планеті.
З розвитком молекулярно-біологічних методів, геносистематики і
накопиченням експериментальних даних з’явилися і нові проблеми,
пов’язані головним чином з протиріччями між даними молекулярної
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систематики і традиційними уявленнями, заснованими на аналізі
фенотипу.
природними

Мабуть,

існують

закономірностями

об’єктивні

протиріччя,

еволюційних

взаємин

обумовлені
організмів.

Вивчення цих закономірностей є ключовою проблемою сучасної
поліфазної систематики.
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РОЗДІЛ 6. ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ
КЛІТИН ПРОКАРІОТ У ҐРУНТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНОГО ФЛЮОРЕСЦЕНТНОМІКРОСКОПІЧНОГО МЕТОДА АНАЛІЗУ FLUORESCENCE IN
SITU HYBRIDIZATION (FISH)
Метод

in

situ-гібридизації

з

рРНК-специфічними

флуоресцентномічених олігонуклеотидних зондами (FISH - fluorescence in
situ hybridisation) поєднує можливості ідентифікації та визначення
чисельності окремих филогенетических груп мікроорганізмів в різних
природних субстратах, широко використовується в практиці сучасних
досліджень

для

вивчення

мікробних

угруповань

в

морських

і

прісноводних екосистемах , торфу і ризосфері рослин, а також безлічі
інших природних і антропогенних середовищ. Цей молекулярнобіологічний метод заснований на ідентифікації мікроорганізмів за
послідовності нуклеотидів гена 16S рРНК, дає можливість досліджувати
мікробне різноманіття безпосередньо in situ, минаючи стадії висівів на
поживні середовища, і дозволяє врахувати живі, метаболічно активні
клітини, в тому числі і в ґрунтових зразках різної природи . Основним
прийомом, що дозволяє оцінити різноманітність архей і бактерій в
наземних і водних екосистемах, є метод створення бібліотек клонів на
основі ампліфікації і аналізу гена 16S рРНК.
6.1. Відділення бактеріальних клітин від елементів ґрунту
З метою десорбції клітин бактерій від ґрунтових частинок
суспензію (розведення залежить від типу ґрунту; для ґрунтів багатих
гумусом

використовується

розведення

1:10)

обробляють

на

ультразвуковій установці (2 хв., Сила струму 41 0,40 А, частота 22кГц).
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1. Клітини мікроорганізмів відокремлюють від великих частинок
ґрунту одноразовим центрифугуванням при 2 тис. обертів протягом 10
хвилин.
2. Осад видаляють.
3. Клітини з отриманої суспензії осаджують (5 хв при 10 тис.
обертів);
4. Далі працюють з отриманим осадом, а супернатант зливають
піпеткою.
Примітка: перед центрифугуванням обов’язково врівноважити
склянки

центрифуги.

Зручніше

використовувати

мікропробіркі на 2 мл.
6.2. Фіксація зразків клітин прокаріотів або ґрунтових
екстрактів
Фіксацію матеріалу здійснюють з використанням формальдегіду в
якості фіксуючого агента.
Тут і далі використовують стерильну дистильовану воду.
Отриманий в пункті 1.1 осад ресуспензіруют 0,5 мл фосфатного
буфера (PBS буфер: NaCl - 8.0 г, КС1 - 0.2 г, Na2HP04 - 1.44 г, NaH2P04 0.2 г, Н20 - I л, рН 7.0).
Додають 1,5 мл 4% розчину формальдегіду в фосфатному буфері
*. Інкубують при кімнатній температурі на гойдалці протягом 1,5 год.
Фіксований матеріал збирають центрифугуванням (10000 об / хв
протягом 5 хв), після дворазового промивання PBS буфером клітини
ресуспензіруют в суміші етанолу і фосфатного буфера (1: 1 v / v) і до
аналізу зберігають при мінус 20°С.
Примітка: Етанол можна не використовувати,
якщо зразків не передбачається довго зберігати
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* При приготуванні 4% розчину формальдегіду в фосфатному

буфері

рекомендується

використовувати

наступну

методику:

в

герметично закривається 15 мл пробірці змішати 42 10 мл PBS-буфера і
0,4 м параформальдегіду, інкубувати на водяній бані при +65 - + 70 °С
до повного розчинення параформальдегіду (60-90 хв), охолодити до
кімнатної температури. Відфільтрувати через фільтри з діаметром пор
0,22 мкм.
Примітка: роботи з параформальдегіду проводити в шафі під
тягою.

6.3. Нанесення фіксованого зразка на скло
Фіксований зразок обробляють на вортексі протягом 2 хвилин з
метою додаткової десорбції клітин з решти дрібних частинок ґрунту.
1 мкл суспензії фіксованого зразка наносять на предметні скельця
для гібридизації з віконцями, розділені тефлоновим покриттям. Для
поліпшення зв’язування клітин зі склом, зразки бажано наносити на
попередньо покриті желатином скельця (0,1% розчин желатину в
дистильованої воді).
Для збільшення проникності клітинних стінок бактерій нанесені на
скло, фіксовані препарати обробляють розчином лізоциму (10 мг в 1 мл
0.05 М EDTA і 0.1 М TRIS HC1, 1: 1 v / v, рН 8.0). Отримані препарати
витримують протягом 12-24 год при кімнатній температурі.
Предметне скло промивають в градієнті концентрацій етанолу:
50% 80% 96%
по 3 хв для кожнох концентрації
Скельце просушують на повітрі близько до газового
пальника 1-хв.
75

6.4. Гібридизація фіксованих зразків з певними зондами
Гібридизацію препаратів з флуоресцентно-міченими зондами
проводять відповідно до методики Amann (1995). Для гібридизації
використовують набір рРНК- специфічних олігонуклеотидних мічених
флуоресцентним барвником СУЗ (Сі три) зондів, розроблених для
детекції представників доменів Bacteria і Archaea, а також окремих
филогенетических груп в межах Bacteria (табл. 1). Умови гібридизації
розрізняються залежно від використовуваного зонда. У таблиці 2
наводяться

концентрації

формамід

в

гібридизаційним

буфері

і

концентрації NaCl в буфері для промивання, що залежать від
використовуваного зонда.
Буфер для гібридизації (З розрахунку 1 мл буфера на скло)
Склад буфера залежить від зонда і наведено в табл.2.
Готується в мікропробірці.
850 мкл буфера для гібридизації наносять на фільтрувальний
папір, що вистилає 50 мл пляшечку.
Флакон герметично закривають і поміщають в гібридизаційним
камеру (термостат) на 30 хвилин (46ºС) для насичення парами буфера.
Решта 150 мкл буфера одночасно поміщають в мікропробірку (2
мл) на водяну баню на 3ºС вище, ніж в гібридизаційним камері (49ºС).
Предметне скло з клітинами поміщають у флакон з фільтрувальної
папером і інкубують в гібридизаційним камері 15-20 хв.
На прогріте скло наносять
- залишився буфер, при температурі 49ºС (10 мкл на одне віконце)
- зонд (1 мкл розчину олігонуклеотидних зонда (50 нг / мкл) на
одне віконце).
Примітка:

декількох

Якщо

складових

зонд
(зонд

складається
EUB

338

з

мікс
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складається з трьох складових), то на одне віконце
наноситься

еквівалентну

кількість

зонда

(1

складова - 1 мкл, 3 складових - 3 мкл)
Зонд зберігається при температурі - мінус 20ºС, С зондом
працюють на акумуляторі холоду (при температурі +9ºС). Предметне
скло поміщають назад у флакон і в гібридизаційним камеру на 1-2
години.
Буфер для промивки
Склад буфера для промивки також залежить від зонда і вказано в
табл. 2.
Його готують у флаконі на 50 мл, до 50 мл доводять стерильною
дистильованою водою.
Готовий буфер ставлять в термостат на 46ºС. Предметне скло з
гібридизаційним камери промивають від гібридизаційного буфера з
зондом з використанням теплого промивного буфера (46ºС).
Примітка: Скло треба промивати дуже акуратно,
щоб не змити клітини з віконець і не змішати зразки
На одно скельце йде близько 3-5 мл буферу
Скло поміщають в пластиковий флакон з буфером для промивання
вертикально і інкубують на водяній бані близько 20 хв для видалення
надлишку зонда (49ºС). Скло ополіскують дистильованою водою,
підсушують на повітрі. По завершенні процедури гібридизації препарати
дофарбовують

водним

розчином

акридину

оранжевого

(розведення 1:10000; 2 хв). Надлишок флуорохромов видаляють в процесі
промивки, для чого скла занурюють на 10 хв в кювети з дистильованою
водою і потім висушують.
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6.5.

Мікроскопіювання

препаратів,

приготованих

з

використанням молекулярно-біологічного методу (FISH)
Препарати
мікроскопа

ZEISS

аналізують
Mikroskop

з

використанням
Axioskop

2

plus

люмінесцентного
(Німеччина)

зі

світлофільтрами Filter set 15 (λ 546 нм) для Cy3-мічених зондів і Filter set
09 (λ 450-490 нм) для забарвлення акридином помаранчевим. Чисельність
цільових груп мікроорганізмів в зразках визначають шляхом обліку
кількості гібридизованих зондами клітин в 50 полях зору мікроскопа на
одній комірці, з подальшим розрахунком чисельності відповідних
популяцій на 1 г ґрунту.
Кількість мікробних клітин, що містяться в 1 г ґрунту,
обчислюють за формулою: N = S1an / vS2c, (1),
де N – число клітин (довжина міцелію, мкм) на 1 г ґрунту;
S1 – площа препарату (мкм2);
а – кількість клітин (довжина міцелію, мкм) в одному полі зору
(усереднення проводиться по всіх препаратів);
n – показник розведення ґрунтової суспензії (мл);
v – обсяг краплі, що наноситься на скло (мл);
S2 – площа полів зору мікроскопа (мкм2);
с – наважка ґрунту (г).
Питому масу мікроорганізмів приймають рівною 1 г/см3, а вміст
води в клітинах – 80%. Показники сухої біомаси для однієї бактеріальної
клітини об’ємом 0,1 мкм3 - 2 * 10-14 г, для 1м міцелію актиноміцетів
діаметром 0,5 мкм - 3,9 *10-8 г.
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ЗНАЧЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ҐРУНТУ ДЛЯ
ЕКОСИСТЕМИ
Ґрунт як середовище проживання та продукт життєдіяльності
мікроорганізмів представляє собою складну систему, що включає
фізіологічно і таксономічно різноманітні види, які забезпечують
біологічний кругообіг речовин, процеси формування ґрунтів та їх
стійкість до природних і антропогенних чинників. Цим визначається
теоретичне і прикладне значення екологічних досліджень мікробних
угруповань ґрунтової системи. Уперше на ґрунт як живу біодинамічну
систему, в якій одним із важливих чинників функціонування є
мікроорганізми, звернули увагу засновники ґрунтознавства В. Докучаєв і
П.

Костичев.

В.

Докучаєв

ґрунтоутворювального

визначив

процесу,

серед

п’ять
яких

основних
клімат,

чинників

рослинний

і

тваринний світ, материнські породи, рельєф, вік ґрунтів та встановив, що
відношення між ґрунтом і умовами його утворення закономірні й жорстко
детерміновані. Зміна одного із чинників спричинює зміни властивостей
ґрунту загалом.
Утворення ґрунтів  складний процес в основі якого лежить
біологічний

кругообіг

речовин.

Проте

роль

мікроорганізмів

у

ґрунтоутворенні і забезпеченні продуктивності екосистем, у т.ч.
агроекосистем, не менш значуща ніж рослин. Виділяючи значну кількість
різноманітних ферментів і сполук, мікроорганізми залучені до перебігу
низки надзвичайно важливих процесів і численних реакцій у ґрунті та є
основою екологічної рівноваги та стабільності екосистеми.
Тому потребують узагальнення існуючі дані та подальшого
розвитку дослідження щодо вразливості мікробної складової ґрунту та її
функціональної активності залежно від мінливості навколишнього
природного середовища. Ф. Бід зазначав, що зважаючи на значну роль
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мікроорганізмів у реалізації екосистемних функцій і послуг, саме вони
значною мірою ігноруються через високу швидкість їх відтворення.
Однак, серед ключових функцій мікробного угруповання він
наголошував на: формуванні та підтриманні структури ґрунту, засвоєнні
поживних речовин рослинами, фіксуванні інертного молекулярного
нітрогену атмосфери та продукуванні речовин фітогормональної та
антибіотичної дії, що дає можливості використовувати їх як агенти
біологічного контролю. Припускають, що відносно велика кількість r- і kстратегів свідчить про опір угруповань до дії різних чинників, які і
визначають стійкість екосистеми до змін клімату. Органічна речовина
ґрунту є одним із найбільших сховищ карбону в глобальному масштабі, а
тому температурна чутливість всіх її фракцій є ключовим чинником, що
визначає реакцію наземного балансу карбону до потепління клімату.
Доведено, що одним із важливих факторів від якого залежить
температурна чутливість органічної речовини до мінералізації є
фізіологічна активність мікробіоти ґрунту і саме вона визначає
ефективність утилізування субстрату. При цьому мікробіота ґрунту є
функціонально стійкою, що справляє потужний вплив на органічну
речовину, а температурна залежність є головним чинником, що визначає
запаси карбону та їх зміни в умовах глобального потепління. Визначальні
аспекти екології мікроорганізмів  таксономічна і функціональна
різноманітність мікробного угруповання та характер взаємодії його
членів, які забезпечують формування основних властивостей ґрунту і
мінеральне живлення рослин.
До

фізіологічних

груп

мікроорганізмів,

які

найчастіше

використовують у дослідженнях стану ґрунту належать мікроорганізми,
які беруть участь у процесах кругообігу нітрогену (амоніфікуючі,
нітрифікуючі, денітрифікуючі, азотфіксувальні), карбону – ключову роль
відіграє фізіологічна група целюлозолітичних мікроорганізмів, оскільки
близько 70% карбону, що потрапляє в ґрунт із рослинними рештками,
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становить

біополімер

целюлоза

і

геміцелюлози.

З

точки

зору

агроекологічної науки практичний інтерес представляють фізіологічні
групи

мікроорганізмів,

які

можуть

слугувати

функціональними

індикаторами біохімічних процесів у ґрунті, важливі для родючості і
відповідно для продуктивності сільськогосподарських рослин. Основні
результати

майже

столітніх

досліджень

фізіологічних

груп

мікроорганізмів дали можливість виявити значну частину органотрофних
і хемоавтотрофних прокаріот, що беруть участь у кругообігу карбону,
нітрогену, фосфору, сульфуру, феруму, мангану і т.д. Було доведено, що
різні типи ґрунту мають свій профіль щодо чисельності та складу
фізіологічних груп мікроорганізмів, межі яких, однак, доволі розмиті і не
можуть використовуватися для класифікації типу ґрунту. Встановлено,
що якісний склад і чисельність фізіологічних груп мікроорганізмів одного
типу

ґрунту

залежить

від

пори

року,

рослинного

покриву

і

метеорологічних умов, та змінюються за профілем ґрунту. Вплив
агротехнічних заходів на чисельність мікроорганізмів різних екологотрофічних груп залежить від типу ґрунту, складу агрохімікатів,
технологій обробітку ґрунту тощо. Зокрема, рН ґрунту і наявність
поживних речовин було досліджено як основні чинники впливу на склад
ґрунтових бактеріальних угруповань.
Мікробіота ґрунту  це саморегульована система, що формується
на рівні ґрунтових агрегатів і мікрозон, які включають головним чином
рослинні рештки, гумусові комплекси й мінерали. При цьому зазначають,
що

основний

внутрішній

чинник

зміни

таксономічного

та

функціонального різноманіття мікробіоти в ґрунті  це власне сама
життєдіяльність мікроорганізмів, яка спричиняє якісні зміни органічної
речовини ґрунту через продукти метаболізму, призводячи перебудову
мікробного комплексу. Відповідно змінюється таксономічний склад і
фізіологічна

різноманітність

ґрунтових

мікроорганізмів.

Мікробна

біомаса представляє собою важливий компонент органічної речовини
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ґрунту, кількісно і якісно варіює залежно від низки чинників, у т.ч. типу
ґрунту, ступеня його окультурення, інтенсивності експлуатування,
застосованих агротехнологій, кліматичних чинників. Встановлено, що
вміст мікробної біомаси в дерново-підзолистих ґрунтах становить 0,1–
0,14 мг С/г, у сірому лісовому – до 0,28, y чорноземах – до 0,38 мг С/г. В
орних ґрунтах порівняно з їх цілинними аналогами вміст біомаси
мікроорганізмів зазвичай нижчий і таке зменшення кількості мікробної
біомаси розглядається як показник зниження продуктивності ґрунту.
Тобто середовище існування мікроорганізмів за господарського
використання ґрунтів набуває карбооліготрофних властивостей, які,
обмежуючи утворення мікробної біомаси, знижують і продуктивність
ґрунту. Це підтверджено і дослідженнями Н. Фрунзе у вивченні орних
ґрунтів Молдови: вміст мікробного карбону становить 0,202–0,761 мг/г
ґрунту або 1,34–1,97% від загального карбону ґрунту. Тривала
експлуатація ґрунту з використанням мінеральних добрив у середніх
дозах підвищує вміст мікробної біомаси, тоді як підвищені дози різко
зменшують кількість доступних джерел 63 карбону, тим самим знижуючи
активність утворення мікробної біомаси. Тривале внесення органічних
добрив (гною), а також сидератів і рослинних решток збагачує
середовище карбонвмісними сполуками, що спричинює більш високе
накопичення мікробної біомаси, наближуючи такі ґрунти до цілинних. У
свою чергу, клімат є енергетичним складником процесу ґрунтоутворення.
Клімат впливає, в основному, через надходження у ґрунт тепла та вологи і
формує його гідротермічний режим і таким чином визначає фізикохімічні процеси ґрунтоутворювання. Крім, цього від гідротермічного
режиму

ґрунту

значною

мірою

залежить

рівень

біологічної

продуктивності екосистем і залучення в ґрунтові процеси органічного
карбону – носія перетвореної променевої енергії Сонця в хімічну –
необхідну для життєдіяльності ґрунтової біоти.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ
Таблиця 2
Класифікація ґрунтів Оцінка різних типів ґрунту агроекосистем за
ступенем їх збагаченості мікроорганізмами
Збагаченість ґрунтів,
млн КУО/ г ґрунту

Група

Оцінка

І

> 12

Дуже багата

ІІ
ІІІ
ІУ

106
63
<3

Багата
Середня
Бідна

Тип ґрунту
Чорнозем звичайний Чорнозем
типовий Чорнозем глибокий Чорнозем
опідзолений Темно-каштановий
солонцюватий
Темно-сірий опідзолений
Сірий лісовий
Дерново-середньопідзолистий

6.6. Оцінка чисельності метаболічно активних представників доменів
Archaea і Bacteria в ґрунтах з хітином і без нього при різних
температурах
З

використанням

гібридизації

з

молекулярно-біологічного

рРНК-специфічними

методу

in

situ

флуоресцентно-міченими

олігонуклеотидних зондами встановлено, що в ґрунтах з хітином в
порівнянні з контролем відзначається зростання чисельності метаболічно
активних представників доменів як Bacteria, так і Archaea при всіх
досліджуваних температурах.
Число метаболічно активних клітин представників домену Bacteria
в зразках чорнозему типового при додаванні хітину на 10-ту добу
експерименту склало від 0,7 до 1,5х109 клітин 1г ґрунту для 5 і 27ºС,
відповідно, що в 2 рази перевищує чисельність цієї групи в контрольних
варіантах. У глее слабоподзолистой ґрунті з хітином чисельність
еубактерій була максимальною при зниженій температурі і становила
1,0х109 клітин г -1 ґрунту, тоді як при 27ºС в аналогічних зразках вона не
перевищувала 0,6х109 клітин 1г ґрунту. Число клітин, виявлених в зразках
бурою пустинно ґрунту з хітином гибридизацией з 16S pPHKспеціфічним
універсальним зондом на представників домену Bacteria зростала при
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підвищеній температурі, в 2 рази перевищуючи таку в зразках, що
інкубуються при 27ºС. Чисельність представників домену Archaea,
гібридузуватися з зондом ARCH915 у всіх ґрунтах була на порядок нижче
і варіювала в діапазоні 0,6 - 3,5х108 клітин 1 г ґрунту.
Найбільше збільшення чисельності Archaea спостерігалося при
температурі 50ºС в бурому пустельному ґрунті з хітином. Не виключено,
що високі температури протягом вегетаційного періоду в цьому ґрунті
призводять

до

формування

термотолерантних

і

термофільних

представників Archaea, серед яких 49 відомі бактерії, здатні до утворення
хітинази. Найменше археїв серед досліджуваних ґрунтів виявлялося в
зразках чорнозему типового.
В цілому сумарна частка ідентифікованих метаболічно активних
клітин,

виявлених

гібридизацией

з

універсальними

зондами

на

представників доменів Bacteria і Archaea, склала в зразках досліджуваних
ґрунтів для чорнозему від 20 до 90% для глеє-слабопідзоленого та бурого
пустельно-степового ґрунтів від загального числа клітин, виділених
фарбуванням акридином помаранчевим – 50%. Як пояснень щодо низької
частки ідентифікованих універсальними зондами клітин в чорноземі
можуть бути запропоновані наступні гіпотези.
Перша гіпотеза говорить про те, що значна частка пулу
прокариотних

організмів

чорнозему

представлена

спочивають

і

метаболічно неактивними формами клітин (що не виявляються методом
FISH).
Друга

гіпотеза

припускає

присутність

в

цьому

ґрунті

представників филогенетических груп архей і бактерій, які не можуть
бути ідентифіковані зондами EUB338-mix.
Велика частина ідентифікованих зондами в чорноземі клітин була
представлена дрібними клітинами, діаметр яких не перевищував 0,5 мкм.
Такі форми складають до 50-65% від загального числа клітин, які
виявляються в чорноземі забарвленням акридином помаранчевим. Ці
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мікроорганізми

також

не

вдається

виявити

за

допомогою

олігонуклеотидних зондів або через розбіжність цільових послідовностей
цих організмів і зондів, або через надзвичайно низької інтенсивності
флуоресцентного сигналу гібрідізоваться з зондами клітин. Крім того, на
ідентифікацію

мікробних

клітин

зондами

імовірно

впливає

гранулометричний склад досліджуваної ґрунту. Високий вміст мулистих
фракції в чорноземі сприяє більш сильною сорбції клітин на мулистих
частинках, ніж в ґрунтах більш легкого гранулометричного складу, і як
наслідок, зниження кількості певних клітин.

6.7.

Ідентифікація

окремих

метаболічно

активних

філогенетичних груп домену Bacteria, оцінка їх чисельності та
біомаси в ґрунтах
Для ідентифікації та оцінки чисельності філогенетических груп
еубактерій, що населяють досліджені ґрунту, нами був застосований
набір 51 з 7 групо-спеціфічних олігонуклеотидних зондів, найбільш
широко застосовуються в практиці сучасних молекулярно-екологічних
досліджень. Передбачуваний спектр детекції цих зондів охоплює
представників кількох филогенетических гілок домену Bacteria, а саме,
Рroteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria і Firmicutes. Застосовані в
даній роботі зонди охоплювали чотири з п'яти відомих класів гілки
Рroteobacteria Alpha-, Beta-, Gamma і Deltaproteobacteria. Оцінка
чисельності представників окремих филогенетических груп домену
Bacteria в зразках глее-слабоподзолистой та бурої пустельно-степовий
ґрунтів при 27ºС показала зростання чисельності бактерій, що відносяться
до філогенетичної гілки Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, а також
представників Gammaproteobacteria в варіантах з хітином в порівнянні з
контролем.

85

Крім того, в бурої пустельно-степовий ґрунті відзначено також
збільшення чисельності Betaproteobacteria. Ці особливості обясняется
тим, що ряд представників цих груп є активними гідролітіков, здатними
руйнувати важкодоступні полімери. Бактерії роду Cytophaga, наприклад,
що входять до складу філогенетичної групи Bacteroidetes в більшості
природних екосистем приурочені до розкладається органічній речовині і
беруть участь в деструкції нерозчинних полімерних з'єднань вуглецю целюлози і хітину. Найбільш численними в досліджених ґрунтах
виявилися представники грампозитивних бактерій Actinobacteria і
Firmicutes, їх чисельність варіювала від 5,1 до 18х107 клітин г-1 ґрунту в
бурого пустельно-степового і глеє-слабопідзоленого ґрунтах з хітином,
відповідно. Число метаболічно активних клітин Gammaproteobacteria в
цих ґрунтах не перевищувало 5,2х107 клітин г-1 ґрунту.
Ідентифіковані форми еубактерій в глеє-слабопідзолистому ґрунті
з хітином при 27ºС становили 78% від загального числа клітин, виявлених
за допомогою зонда EUB-mix, в бурої пустельно-степовому ґрунті - 59%.
Серед

виявлених

группо-специфічними

зондами

клітин

в

глеє-слабопідзолистому ґрунті Actinobacteria, Firmicutes і Proteobacteria
становили рівні частки в хітінолітичному комплексі. В буро пустелестеповому ґрунті спостерігається збільшення частки Proteobacteria при
одночасному зниженні Firmicutes і Actinobacteria.
При зниженні температури до 5ºС в хітінолітичному комплексі
чорнозему та глеє-слабопідзолистому ґрунтів спостерігається зростання
чисельності групи Firmicutes і скорочення грампозитивних бактерій з
високим вмістом Г + Ц пар в ДНК, що відносяться до філогенетичної
групи Actinobacteria в порівнянні з їх чисельністю в цих ґрунтах при 27ºС.
Здійснений завдяки розрахунку біомаси кожної філогенетичної
групи

облік

міцеліальних

форм

Actinobacteria,

показує

помітне

переважання біомаси цих форм і її збільшення в досліджених ґрунтах з
хітином при всіх розглянутих температурах.
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У хітінолітичному комплексі бурого пустеле-степового ґрунту
при

50ºС

спостерігається

збільшення

загальної

чисельності

неідентифікованих форм еубактерій (рис. 9.1). Основною причиною цього
імовірно є унікальність прокаріотичних угруповань цих екосистеми,
значна частка яких, мабуть, відноситься до погано вивчених груп
бактерій. Чисельність представників філогенетичних груп Firmicutes та
одноклітинних форм Actinobacteria в бурому пустеле-степовому ґрунті з
підвищенням температури від 27 до 50ºС практично не змінювалася як в
дослідному, так і контрольному варіантах. Однак, серед грампозитивних
бактерій з високим вмістом Г+Ц пар в ДНК, 56 відносяться до
філогенетичної гілки Actinobacteria, помітно переважають міцеліальні
форми актинобактерій, біомаса яких в ґрунті з хітином збільшується на
порядок.
Методом молекулярної діагностики in situ (FISH) показано, що
хітінолітичні угруповання досліджених ґрунтів включають представників
доменів як Bacteria так і Archaea. Серед виявлених прокаріотичних
агентів домену Bacteria в мікробної деструкції хітину при всіх
досліджених температурах домінували представники філогенетичних
груп Actinobacteria і Firmicutes. Ці групи організмів найбільш часто
згадуються в числі основних агентів деструкції органічної речовини у
водних і наземних екосистемах. Висока чисельність зростаючих,
фізіологічно

активних

клітин

представників

Bacteroidetes,

Gammaproteobacteria і Betaproteobacteria в досліджених ґрунтах з
хітином вказують на те, що вони беруть активну участь в деструкції цього
полімеру при широкому діапазоні температур.
Таким чином, застосування методу FISH дозволяє оцінити
чисельність метаболічно активних клітин мікроорганізмів, а також
встановити

філогенетичну

приналежність

фізіологічно

активних

організмів, що населяють ґрунт.
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Використання цього молекулярно-біологічного методу аналізу
ідентифікує до 109 клітин в 1 г ґрунту. Крім цього, молекулярний in situ
аналіз мікробного населення дозволяє виявити ряд філогенетичних груп
домену Bacteria, які не виявляються висівом на традиційні поживні
середовища, але при цьому є важливим компонентом бактеріального
угрупованьи ґрунтів.
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РОЗДІЛ 7. МЕТАГЕНОМІКА ҐРУНТОВИХ
МІКРООРГАНІЗМІВ
7.1. Методичні особливості ґрунтової метагеноміки
Застосування методів метагеноміка до ґрунтової середовищі
змушує зіткнутися з низкою труднощів, які не зустрічаються при
аналогічних дослідженнях інших середовищ. В першу чергу, це
своєрідність

ґрунту

як

поліфазної

системи,

де

велика

частина

мікроорганізмів знаходиться в адгезованому стані (Звягінцев, Бабьева,
Зеновій, 2005). За деякими даними, близько 80% бактерій в ґрунті
мешкають в мікропорах стійких мікроагрегатов (2-25 мкм), в яких
бактерії можуть бути міцно пов’язані з твердою фазою ґрунту і звідки їх
нелегко дістати без руйнування клітини. Вивчення мешканців подібних
мікролокусів – перевага саме молекулярно-генетичних методів, що не
потребують попереднього отримання суспензії живих незруйнованих
клітин.
Для виделенія ДНК з ґрунтових проб існує кілька технік
(протоколів), запропонованих різними дослідниками, а такжеразлічние
комерційні набори готових реагентів ( «kits»). У чіслепоследніх варто
назвати продукцію компанії MO BIO яка є стандартом, прийнятим для
багатьох досліджень, в тому числі, для дяких крупних міжнародних
проєктів (наприклад, Earth Microbiome Project) .Маса ґрунтових зразків,
що відбираються для метагеномного аналізу, може сильно варіювати в
різних дослідженнях від 5, 10 г і більше, однак, як правило, не перевищує
500 г. Вибір досить «представницького» розміру ґрунтового зразка,
залежить від гетерогенності ґрунту і просторової варіабельності
ґрунтових мікробних угруповань, є досить актуальним питанням для
метагеномікі, так як розмір зразків ґрунту, з яких здійснюється
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безпосередньо виділення ДНК, зазвичай дуже малий (~ 0,5 г ґрунту) .До
аналізу в переважній більшості всіх метагеномних дослідженнях зразки
ґрунту зберігають в замороженому вигляді (або проводять виділення ДНК
у день відбору). Збереження при негативних температурах зупиняє
біохімічні процеси, зберігаючи ґрунтовий метагеном під час зберігання.
Це особливо важливо для ґрунтів із специфічними умовами (наприклад,
мерзлоти), мікробіоми яких можуть піддатися сільним змінам навіть при
короткочасних змінах температури і вологості.
7.2. Метагеноміка і екологія ґрунтових мікроорганізмів
Бактеріальні групи виконують безліч різних біологічних функцій в
ґрунтах, в тому числі пов'язаних з підтриманням біогеохімічних циклів
елементів і стабільності ґрунтових екосистем. Властивості ґрунту (в тому
числі, що визначаються складом рослинності і антропогенним впливом), в
свою

чергу,

виступають

важливими

екологічними

факторами,

контролюючими склад, структуру і активність ґрунтових бактеріальних
угруповань через різні ендогенні фізіолого-біохімічні процеси.
Ґрунтове мікробне угруповання відрізняється вкрай високим
таксономічним і функціональним різноманіттям, проте спектр можливих
екологічних умов в ґрунті все ж обмежує набір мікроорганізмів, які
можуть населяти її. На даний момент всередині домену бактерій
виділяється близько 30 різних філумів – таксонів високого порядку.
Ґрунтове бактеріальне угруповання, за даними молекулярно-генетичних
досліджень,

сформовано

переважно

9

філумів:

Proteobacteria,

Acidobacteria, Actinobacteria, Verrucomicrobia, Bacteroidetes, Chloroflexi,
Planctomycetes, Gemmatimonadetes і Firmicutes, частка представників
інших Філумена (якщо вони взагалі присутні в ґрунті), як правило, не
перевищує 0,1%. Коливання представленості (частки від загальної
кількості) генів, що відносяться до різних філумів і таксонам нижчого
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порядку в залежності від значень різних факторів – одна з найбільш
поширених тим метагеномного досліджень, які прагнуть пов’язати
філогенетичну структуру мікробіома з екологічними властивостями
ґрунту.

Загальні

«анонімні»

показники

структури

мікробного

угрупованьа, такі, як індекси альфа-різноманіття, не завжди готові
відобразити різницю в екологічних умовах.
Набагато більш чутливим показником є зміна співвідношень
різних таксонів, що трактується в даному випадку як результат дії
екологічних чинників, вибірково стимулюють або пригнічують різні
групи

мікроорганізмов.

Подобние

дослідження

проводяться

для

виявлення зв’язку мікробної різноманітності ґрунту з такими факторами
як pH, вмістом і якістю органічної речовини, вологістю, температурою,
структурою ґрунту і т.д. Реакція середовища (pH) визнається багатьма
дослідниками

одним

з

найбільш

значних

факторів

формування

ґрунтового мікробного угруповання. У порівнянні з широким набором
інших кліматичних і ґрунтових фізико-хімічних факторів pH володіє
найбільшою вагою у визначенні відмінностей в кількості 16S рРНК і
деяких функціональних генів ґрунтового метагенома реакція середовища
істотно корелює c таксономічною структурою угруповань, проте
наголошується , що ця залежність нелінійна і сильно розрізняється для
різних таксонів бактерій.
Показано, що загальна філогенетична різноманітність ґрунтового
мікробіома корелює з реакцією середовища, досягаючи максимуму при
значеннях

pH,

близьких

до

нейтральних.

Залежність

структури

угруповань від pH виявляється на різних таксономічних рівнях, в тому
числі і на рівні філумів так, наприклад, Acidobacteria мають значимо
більшу частку в угрупованьах кислих ґрунтів, а Actinobacteria,
Bacteroidetes і Proteobacteria – в лужних. Деякі дослідники, втім,
відзначають в ролі ведучих факторів структури мікробного угруповання
не pH, а інші ґрунтові характеристики, наприклад, вологість і вміст
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органічного вуглець. Вологість може побічно впливати на загальне
мікробне різноманіття ґрунту, визначаючи взаємозв’язок між різними
мікролокусами.
Показано, що зниження вологості ґрунту за допомогою розриву
пір збільшує кількість непов’язаних між собою мікросередовищ з
различающимися властивостями, що може призводити до збільшення
мікробного різноманітності. Таким чином, загальне філогенетична
різноманітність

прокаріот

виявляється

функціональним

різноманітністю

різноманітністю

екологічних

умов

і,

в
у

тісно

пов’язана

кінцевому
ґрунті.

з

рахунку,

Значна

їх
з

кількість

метагеномного (як і інших мікробіологічних) досліджень ґрунту
стосується проблем стійкості екосистем і оцінки наслідків зовнішнього
(як правило, антропогенного) впливу на ґрунт. Більшість з них
зосереджено на впливі сільськогосподарської діяльності на ґрунтове
мікробне угруповання.
Сільськогосподарське

використання

земель

призводить

до

тривалого зміни вмісту органічної речовини і поживних елементів,
агрегатного складу, pH та інших параметрів, які не можуть не впливати на
структуру ґрунтових мікробних угруповань. Ґрунтовий метагеном,
реагуючи на всі ці зміни, може грати роль біодіагностичного інструменту,
який дозволяє оцінити ступінь впливу антропогенного навантаження і
передбачити подальші зміни екосистеми. Метагеномного дослідження в
цій області намагаються оцінити зв’язок ґрунтового метагенома або
окремих його частин з типом землекористування, внесенням добрив або
поєднанням різних варіантів сільськогосподарських практик, а також
антропогенним забрудненням ґрунту. Виявляються істотні відмінності
таксономічої структури мікробіома сільськогосподарських ґрунтів і
ґрунтів під лісовою рослинністю, причому ряд дослідників відзначає
більш низьке різноманітність мікроорганізмів в ґрунтах під лісом.
Відзначається довгострокове (понад 10 років) зміна структури і
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різноманітності

ґрунтових

мікробіомів

тайгових

екосистем

після

порушень, пов’язаних з лісозаготівлями, а в ґрунтах під лісом, відновити
в результаті 30-річної природної сукцесії, діагностується мікробне
угруповання,

схоже

з

мікробіома

природних

лісових

ґрунтів.

Виявляються також сезонні зміни структури ґрунтового метагенома,
очевидно, обумовлені змінами температури і вологості протягом року.
Таким чином, філогенетична структура мікробного угруповання,
яка визначається на основі аналізу гена 16S рРНК, представляється
чутливим індикатором різних зовнішніх впливів на ґрунт, що реагує на
фактори різної сили і періоду. Окремо варто відзначити мікробіологічні
дослідження, в тому числі засолених ґрунтів і відкладень. Ці території
залучають дослідників з кількох причин. По-перше, ці несприятливі для
багатьох мікроорганізмів ґрунту (низька доступність води, інтенсивна
інсоляція на поверхні, відкладення токсичних солей) представляють
собою приклад екстремальних місцезростань, цікавих з точки зору
вивчення пристосовності мікроорганізмів, пошуку нових видів і штамів зі
специфічними властивостями і т.д . По-друге, низька біорізноманіття цих
екосистем, а також наявність яскраво виражених екологічних градієнтів
робить їх зручними об’єктами для вивчення впливу конкретних
екологічних чинників на структуру мікробного угруповання.
Не дивлячись на екстремальні умови, в засолених ґрунтах іноді
виявляються досить різноманітні мікробні угруповання. Деякі дослідники
відзначають домінування в засолених зразках бактеріальних філумів
Proteobacteria, Bacteroidetes, і Firmicutes. У посушливих незасолених
ґрунтах

відзначаються

високі

частки

представників

філумів

Actinobacteria. Крім посушливих і засолених ґрунтів привертають увагу
дослідників і інші сильні природні градієнти і місцеперебування, близькі
до екстремальних, наприклад, гірські ґрунти різних висот та ґрунту
Арктики.
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Все більший інтерес у дослідників викликають мінорні групи
мікроорганізмів,

що

становлять

розсіяну

частину

ґрунтового

мікробіома («rare soil biosphere»).
Ці мікроорганізми, що представляють відносно невелику частину
угруповань, але, ймовірно, володіють значними таксономічними і
функціональними різноманітностями, можуть мати велику біоіндикаційну
роль.

Використання

ґрунтового

метагенома

як

«фінгерпрінту»

(fingerprint), тобто індивідуального «відбитка», характерного для даного
поєднання всіх екологічних факторів в ґрунті, залежить не стільки від
великих

домінуючих

таксонів,

скільки

від

«розсіяною»

частини

угруповання. Необхідно відзначити, що всі перераховані вище підходи
так чи інакше аналізують зміни філогенетичних груп мікроорганізмів,
причому не їх абсолютних чисельностей, а співвідношення представників
цих груп в метагеномі. Це накладає ряд обмежень на екологічну
інтерпретацію результатів подібних досліджень, перш за все, в самій
природі філогенетичної класифікації, заснованої на рибосомних генах (у
разі прокаріотів – конкретно на гені 16S рРНК) і не володіють
пристосувальною роллю.
Дослідження рибосомних генів можуть багато чого сказати про
таксономічну структуру і еволюційні процеси, але по ним важко судити
про функції мікроорганізмів і їх залежності від екологічних факторів.
Однак, якщо для конкретних організмів 16S рРНК і не несе
пристосувальної ролі, таксономічна структура угруповань безсумнівно
пов’язана з умовами середовища. Проблема полягає в правильній
інтерпретації особливостей ґрунтового метагенома – надчутливого,
схильного до впливу величезної кількості різних факторів. Дозволяє
відшукати «екологічний сигнал» в отриманих даних.
Тільки застосовуючи ці надзвичайно потужні інструменти для
вирішення реальних екологічних питань, ми зможемо використовувати
весь їхній потенціал. В метагеноміці використовуються різні способи
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«вирішення реальних екологічних питань», що дозволяють подолати
обмеження використання рибосомних генів. Перш за все, це аналіз інших
функціональних генів, наприклад, що кодують ферменти, і, таким чином,
безпосередньо забезпечують екологічну роль даного організму. У
ґрунтовій метагеноміці аналізуються різні функціональні гени, перш за
все, пов’язані з найбільш важливими біогеохімічними процесами,
проведеними ґрунтовими мікроорганізмами: азотфіксації, нітрифікації і
денітрифікації, використання метану, перетворення фосфору, заліза, сірки
і т.д.
Однак, екологічні висновки з подібних досліджень також мають
ряд обмежень, так як наявність функціональних генів ще не означає їх
транскрипцію і трансляцію. Продовженням зв’язку функціональних генів
з реальним взаємодією організмів із середовищем є аналіз результатів їх
експресії – відповідної РНК і ферментів. Однак, багато дослідників
продовжують

аналізувати

зв’язок різних

екологічних

факторів і

ґрунтового метагенома лише за допомогою філогенетичних маркерів.
Показана

висока

кореляція

між

відмінностями

ґрунтових

мікробних угруповань по функціональним і рибосомальним генам, ці
результати припускають, що різноманітність філогенетичної структури
ґрунтового метагенома і без аналізу функціональних генів може служити
оцінкою екологічного різноманітності.
Ряд широко поширених біохімічних процесів в ґрунті, таких, як
розкладання

органічних

полімерів,

проводяться

безліччю

мікроорганізмів, сильно розрізняються генетично. Однак, деякі процеси,
такі як нітрифікація або симбиотическая фіксація азоту, проводяться
обмеженими, часто родинними групами прокаріот. У деяких випадках
тільки інформації по рибосомальні генам досить, щоб зробити певні
висновки про екологічну ролі даних організмів – це справедливо для
філогенетичних груп прокаріот, що володіють досить вираженою
екологічної

індивідуальністю

і

специфічним

класифікаційними
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становищем.

Такі,

наприклад,

виявлені

молекулярно-генетичними

методами амоній-окислюють археї, які на даний момент виділені в групу
Thaumarchaeota. Спочатку цих археїв відносили до філогенетичної групи
представники

Crenarchaeota,

якої

вважаються

переважно

гіпертермофільними і ацидофільними мікроорганізмами, мешканцями
термальних

джерел,

вулканічних

полів

і

«чорних

курильників».

Виявленні у водному середовищі археї, явно відмінні від інших
представників

Crenarchaeota

за

фізіологічними

характеристиками,

спочатку називали «мезофільними кренархеотамі», проте пізніше були
виявлені філогенетичні особливості, що дозволили виділити їх в окремий
філум, який отримав назву Thaumarchaeota.
На

відміну

від

кренархеот,

представники

цього

філума

виявляються практично у всіх природних екосистемах світу і, можливо, є
найпоширенішими археями на Землі. Незважаючи на це, їх біогеохімічна
роль багато в чому залишається не зрозумілою. Вивчення метаболізму
цих архей утруднено вкрай складними умовами їх культивування в
лабораторних умовах і велика частина інформації про них отримана
шляхом аналізу ДНК з місць їх проживання. З усієї групи лише два види
виділені в чистій культурі, і обидва є окислювачами амонію,
пристосованими до низької концентрації амонію в навколишньому
середовищі.
Окислення

амонію

–

перша

і

ключова

частина

процесу

нітрифікації, який грає вкрай важливу роль в круговороті азоту ґрунту і в
природі в цілому. Є повідомлення про присутність рибосомних генів
«неекстремофільних

кренархеот»

і

ахеотичних

генів

amoA

(амоніймонооксигенази) в широкому діапазоні природних місце мешкань,
в тому числі і в ґрунті, по всьому профілю аж до материнської породи. На
основі аналізу гена amoA показано багаторазову чисельну перевагу в
ґрунтах

аммонійокісляющіх

архей

над

еубактеріямі.

Іншими

дослідниками відзначається позитивний зв’язок представленості архей з
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кількістю доступного азоту в ґрунті, що побічно свідчить про те, що
більшість ґрунтових архей задіяні в цій частині азотного циклу.
Необхідно відзначити, що крім окислення амонію Thaumarchaeota
можуть виконувати й інші важливі біохімічні функції в ґрунті, які на
даний момент залишаються невідомимиі.Враховуючи крайню складність
їх культивування, прерогатива виявлення цих функцій залишається, перш
за все, за метагеноміка. Крім таумархеот – нещодавно відкритої,
малодослідженою групи існує досить прикладів досить великих добре
вивчених груп прокаріот, що з’єднують відокремлений філуми з певними
екологічними особливостями, так, наприклад, великий рід Clostridia
представлений облигатно анаеробними бактеріями, актиноміцети роду
Streptomices, як правило, є руйнівниками важкодоступних органічних
полімерів і т.д. Великий інтерес представляють способи з’єднання
тотальності філогенетичного моніторингу по рибосомальні генам з
конкретністю екологічних ролей в біогеохімічних циклах елементів.
Одним з таких способів є використання стабільних ізотопів як
мітки нуклеїнових кислот (Stable-isotope probing of nucleic acids), за
допомогою

якого

можливо

вивчення

фізіологічних

функцій

мікроорганізмів без їх культивації. Даний метод полягає в використанні
субстрату, збагаченого стабільним ізотопом (найчастіше, ізотопом
вуглецю 13С), що дозволяє в подальшому виділити ДНК лише тих
мікроорганізмів, які засвоїли даний субстрат. Таким чином успішно
вивчають, наприклад, метилотрофні мікроорганізми, вносячи в ґрунт
метанол, збагачений 13С. Після виділення тотальної мікробної ДНК її
фракціонують, важча, збагачена 13С ДНК вважається, що належить
мікроорганізмам,
секвенування

цієї

засвоює
ДНК

внесений
виявляє

мічений
саме

ті

метанол.

Подальше

філогенетичні

групи

мікроорганізмів, які задіяні в досліджуваному процесі, в даному випадку
– метилотрофів.
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Поєднання ізотопних міток і аналізу тотальної ДНК може бути
використано в польових експериментах для відстеження шляхів
споживання органічної речовини мікробним угрупованням. Поєднання
міток по 13С з міченої по 18О водою збільшує чутливість фракціонування
міченої ДНК, дозволяючи більш точно враховувати таксон-специфічну
утилізацію субстрату ґрунтовими мікроорганізмами.
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7.3. Профільний підхід у ґрунтовій метагеноміці
Не зважаючи на те, що мікроорганізми живуть по всьому
ґрунтовому профілю (всієї ґрунтової товщі від поверхні до материнської
породи), класичні уявлення про структуру та різноманітності ґрунтових
мікробних угруповань в основному обмежені верхніми гумусними
горизонтами, тоді як мікроорганізми глибинних горизонтів ґрунту
залишаються досі погано вивченими. Багато метагеномних досліджень
ґрунтових

мікробіомів

обмежуються

вивченням

лише

самого

поверхневого шару ґрунту в 5-10 см. Зниження мікробної біомаси,
метаболічного і генетичної різноманітності в ґрунті з глибиною,
обумовлене, перш за все, низькою доступністю органічної речовини,
показано багатьма дослідниками з використанням різних методів. Проте,
в певних кількостях мікроорганізми присутні і в мінеральних горизонтах
ґрунту, і в нижчих геологічних відкладеннях, згідно з деякими оцінками,
близько 35-50% ґрунтової мікробної біомаси припадає саме на шари
ґрунту, що залягають глибше гумусових горизонтів. Повний аналіз
взаємозв’язку ґрунтово-екологічних умов і мікробних угруповань не
можливий без вивчення цієї значної частини ґрунтових мікроорганізмів,
що змушує звернути пильну увагу на вивчення мікробного угруповання
під поверхневих і глибоких шарів ґрунту.
Аналогічні

проблеми

обговорюються

і

в

метагеномного

дослідженнях водних середовищ – багато дослідників підкреслюють
важливість вивчення глибоководних місць існування на противагу
поширеним аналізам лише поверхневої частини Світового океану. Ще
одна перевага вивчення мікробіому глибоких ґрунтових горизонтів – це їх
велика консервативність. Мікробні угруповання верхніх гумусових
горизонтів, (за рахунок асоціації з корінням рослин і доступним
органічною речовиною) більш схильні до змін через зовнішніх впливів, в
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той час як менш лабільні мікробіоми глибоких горизонтів можуть бути
більш інформативними для порівняння різних типів ґрунтів.
Існує два основних підходи при вивченні профільного розподілу
мікробних угруповань ґрунтів. Перший заснований на умовному поділі
ґрунтової товщі на рівні шари по глибині залягання, другий – на вивченні
відрізняються один від одного за властивостями і походженням
генетичних горизонтів в межах ґрунтового профілю. У міжнародній
літературі домінує перший підхід, перевагою якого є можливість
розраховувати і порівнювати запаси біомаси в ґрунтах з різною будовою і
диференціацією ґрунтового профілю, а також універсальність цього
підходу, що дає простий спосіб порівняння мікробного угруповання
різнорідних ґрунтів. В основі вивчення мікробних угруповань за
генетичними горизонтами лежить профільно-генетичний принцип, який
використовується

в

генетичній

класифікації

ґрунтів.

Профільно-

генетичний підхід менш зручний для порівняння всередині профільного
розподілу видів мікроорганізмів в різних ґрунтах, але його перевагою є
можливість

зв’язати

структуру

мікробних

угруповань

з

ґрунтоутворювального процесу і властивостями ґрунту, який вирізняється
саме за генетичними горизонтів.
Метагеномні

дослідження

ґрунтових

профілів,

формально

розділених на шари, показали значну залежність структури мікробіому
від глибини, причому деякі особливості цієї залежності заслуговують на
окрему увагу. В роботі Kathryn G. Eilers з авторами повідомляється про
більш високе розмаїття мікробних угруповань у верхньому шарі
ґрунтового профілю (верхні 10 см), , на основі методу UniFrac показано,
що мікробіоми верхніх шарів ґрунту відрізняються один від одного більш
значно, ніж мікробіоми нижніх шарів. Таким чином, верхня (гумусуванні,
більш схильна до впливу рослинності) частину ґрунтового профілю
характеризується

більш

високим

альфа-

і

бета-різноманітністю

Прокаріотних угрупованьи, в той час як мікробні угрупованьи глибших
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горизонтів менш різноманітні і більш схожі один на друга. Роботи, що
поєднують високопродуктивне секвенування з профільно-генетичним
підходом, більш рідкісні, проте їх результати виявляються значно більш
інформативними при вивченні профільного розподілу та екологічної
приуроченості мікроорганізмів. Найбільш показові результати дає
порівняння органо-мінеральної (A горизонти) і мінеральної (B горизонти)
частин ґрунтового профілю. В A горизонтах виявляється більш високу
філіпченкове різноманітність прокаріот в порівнянні з B горизонтами, за
методом головних компонент на основі метрики Брея-Кертіса показана
окрема кластеризация мікробних угруповань A і B горизонтів. Таким
чином, зменшення біорізноманіття вниз за профілем обумовлено не
просто збільшенням глибини і зниженням вмісту органічної речовини,
але якісною зміною всієї сукупності ґрунтових властивостей, при
переході від органо-мінеральної до мінеральної частини ґрунтового
профілю. Є всі підстави вважати, що домінуючі таксони, чисельність і
склад мікробних угруповань є горізонтспеціфічнимі.
Бактеріальні групи горизонтів дерново-підзолистих і темно-сірих
ґрунтів сформовані переважно філумами Acidobacteria, Actinobacteria,
Bacteroidetes, Chloroflexi, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Planctomycetes,
Proteobacteria і Verrucomicrobia. Найбільші частки в мікробіомі має група
Proteobacteria,
мікробних

часто

займає

угрупованнях.

домінантне

Крім

становище

протеобактерій,

в

значну

ґрунтових
частку

в

угрупованьах даних ґрунтів становлять представники груп Actinobacteria і
Acidobacteria. Останні, за загальними уявленнями, тяжіють до місця
проживання з кислою і слабокислою реакцією середовища, що пояснює їх
досить високу частку в горизонтах дерново-підзолистого ґрунту.
Необхідно

відзначити

досить

невисоку

в

порівнянні

з

іншими

дослідженими ґрунтами частку філума Actinobacteria в мікробіома
горизонтів дерново-підзолисті і темно-сірої ґрунтів (приблизно 10-20%
загального числа сиквенсів). Відомо, що багато актинобактерій, особливо
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їх міцеліальні представники – актиноміцети пристосовані до місця
проживання з низькою вологістю. Мабуть, це дає їм перевагу в ґрунтах
сухого клімату, однак в більш вологих ґрунтах промивного режиму (до
яких відносяться розглянуті дерново-підзолисті і темно-сірі ґрунти)
актинобактерии відступають на другий план.
Розрізи чорноземів типових були закладені на трьох системах
землекористування: в лісосмузі, на покладах та на ріллі. Секвенування
гена16S рРНК для чорноземів, на відміну від інших ґрунтів, було
проведено в триразовою повторністю для кожного горизонту. В цілому,
після перевірки якості секвенування, було отримано 144422 сиквенсу
середньою

довжиною

267,2

нуклеотидних

основ.

Прокаріотичні

угруповання досліджених зразків складалися переважно з представників
філумів Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Chloroflexi, Firmicutes,
Gemmatimonadetes,

Nitrospirae,

Planctomycetes,

Proteobacteria,

Verrucomicrobia і археїв групи Thaumarchaeota. Домінуючими філумами
прокаріотів є Proteobacteria і Actinobacteria. Філуми Verrucomicrobia,
Bacteroidetes і Thaumarchaeota мають статистично достовірно (p <0,05)
більш високі частки в A горизонтах, Actinobacteria, Chloroflexi, Nitrospirae
і Planctomycetes – в B горизонтах.
Помітна висока представленість в гумусових горизонтах профілю
групи Thaumarchaeota. В A горизонтах вони складають до 28% від
загальної

кількості

визначаються

прокаріотів,

але

практично

не

виявляються в нижчих мінеральних горизонтах. Ці археї, не так давно
виділені в окремий філум, широко поширені в природі. За деякими
оцінками, вони грають ключову роль в процесі нітрифікації, будучи
домінантами

серед

Представленість

амоній-окислюють

таумархеот

в

ґрунті,

ґрунтових
за

мікроорганізмів.

літературними

даними,

позитивно корелює з вмістом органічного вуглецю і азоту. Належність
Thaumarchaeota в досліджених мікробіома до гумусування горизонтів
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відповідає цій схемі і може бути свідченням їх участі в переробці
органічної речовини ґрунту.
Структура прокаріотних угруповань коричневого карбонатного
ґрунту на південному березі півострова Крим, сформована переважно
філумами
Firmicutes,

Acidobacteria,

Actinobacteria,

Gemmatimonadetes,

Bacteroides,

Planctomycetes,

Chloroflexi,

Proteobacteria

і

Verrucomicrobia, також невеликий внесок в загальний склад угруповань
вносять філуми Nitrospirae і археї групи Thaumarchaeota. Представники
філума Actinobacteria володіють значною часткою в угруповань і,
особливо у верхньому горизонті (близько 50%), що відповідає описаним
вищепредставленими про тяжіння цих бактерій до ґрунтів сухого і
теплого клімату.
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ДОДАТКИ

Гелі для 6% поліакриламідного гелю:
0% денатуранта:
15мл

поліакриламіду (BioRad 37.5%:1 40%)

2мл

50хТАЕ

Довести до 100 мл водою (MQ)
80% денатуранта:
33,6 г

сечовини

2мл

50хТАЕ

32 мл

формаміду

15мл

поліакриламіду (BioRad 37.5%:1 40%)

Довести до 100 мл водою (MQ)
Всі растворы фільтрувати через фільтр!
У 8% гель вносять 20мл поліакриламіда(BioRad 37.5%:1 40%)
Гель для ізоляції (щоб не підтікало між скельцями)
0%

денатуруючий розчин (4°С)

2 мл

10% розчин персульфату амонию APS(4°С)

20 мкл

TEMED (4°С)

2 мкл

Все швидко перемішати та нанести по 1 мл з кожного боку
пластини, так щоб змочити прокладки. Скло закрити фольгою та
почекати 1 годину
Граієнтний гель
Об’єм розчинів: 10 мл 20% (2,5мл 80% р-ну та 7,5 мл 0% р-ну) 10
мл 80% р-ну 5мл 0% р-ну
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Перед заливкою гелю розчини ставляться на лід. Внесення APS та
ТЕМЕД необхідно проводити при температурі 40°С.
На 10 мл розчинів вносять 50 мкл APS та 6.7мкл ТЕМЕД (або 100
APS і 10 ТЕМЕД, але коли гелі будуть готові, обов’язковим є попередній
форез при 100V 1 годину, лунки промиваються MQ)
На 5 мл розчинів вносять 25мкл APS и 5мкл ТЕМЕД
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Навчальне видання
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