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Abstrakt 

Metóda DNA micorarray je dnes veľmi populárnou technikou molekulárnej biológie, ktorá má 

širokospektrálne využitie v oblasti medicíny, farmácie, toxikológie, či klinickej mikrobiológie 

na detekciu genetických zmien a variácií. Vo všeobecnosti je DNA microarray aplikovaná 

najmä na komplexnú analýzu zmien transkripčného profilu buniek alebo tkanív, pretože 

umožňuje sledovať niekoľko tisíc génov paralelne v priebehu jedného experimentu, a tak hlbšie 

porozumieť patofyziológii molekulárnych procesov v priebehu mnohých ochorení, liekovej 

rezistencie alebo identifikovať nové biomarkery v diagnostike a klinickej praxi. Dlhodobý 

rozvoj metód na poli microarray platforiem sa dnes spája so zaradením in situ syntetizovaných 

DNA čipov do bežnej rutinnej praxi. Cieľom našej práce je podať stručný popis 

a charakteristiku DNA microarray metódy, konkrétne princípu fungovania in situ 

syntetizovaných čipov a ich využitia v oblasti monitorovania génových expresií. 

Kľúčové slová: DNA microarray, génová expresia, in situ syntetizované čipy 

Úvod 

Kompletné poznanie celej genómovej sekvencie a ukončenie Projektu mapovania ľudského 

genómu (Human Genome Project, 1990 – 2003) umožnilo prudký rozmach metód v oblasti 

molekulárnej biológie a genetiky (Venter et al., 2001). V súčasnosti neustále rastie počet 

vedeckých publikácií a pribúdajú informácie o možnostiach využitia microarray technológií na 

detekciu molekulárnych zmien na úrovni RNA, DNA a tiež proteínov. Technológie DNA 

microarray (zvané ako génové alebo DNA čipy) sú dnes významným nástrojom v oblasti 

molekulárnej biológie (genomiky a transkriptomiky), ktorý nám poskytuje kvantitatívne, 
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simultánne, a komplexné monitorovanie expresie niekoľkých tisícov génov paralelne na 

princípe hybridizácie nukleových kyselín (Jaksik et al., 2015). Bunková variabilita je 

významným znakom génovej expresie odlišných génov daného genómu, ktorá úzko súvisí 

s odlišnými mechanizmami bunkovej regulácie. V súčasnosti sa odhaduje, že 1 – 2 % ľudského 

genómu tvoria proteín kódujúce gény (20 000 – 25 000 génov) a zvyšok genómu tvoria 

repetitívne sekvencie, regulačné oblasti a unikátne nekódujúce sekvencie s neznámou funkciou 

(Bakalova et al., 2005; Durmaz et al., 2015). Každý gén môže byť, navyše, prítomný v rôznych 

genetických variantoch, zvaných polymorfizmy, ktoré výrazne zvyšujú variabilitu expresného 

profilu buniek. V ľudskom genóme bolo doteraz  popísaných 3 x 106 genetických 

polymorfizmov (hoci, ich počet sa reálne odhaduje na 11 x 106), ktoré môžu byť zodpovedné 

za vznik a rozvoj niektorých ochorení. Monitorovanie týchto genetických zmien, ktoré môžu 

byť asociované s etiológiou ochorenia a objavom nových biomarkerov pre skorú prognózu 

alebo predikciu závažných ochorení, umožňuje využiť DNA microarray metódu ako sľubný 

terapeutický nástroj (Bakalova et al., 2005; Penes et al., 2017). Navyše, za posledné desaťročie 

našli DNA microarray metódy svoje uplatnenie i na poli klinickej mikrobiológie, kde zvyšujú 

súčasné poznatky v detekcii populačných mikrobiálnych patogénov i špecifickej odpovedi 

hostiteľa na patogén (Miller a Tang, 2009; Bannister et al., 2018). Avšak, výstupy získané 

z DNA microarray techník majú i svoje limitácie (napr. meranie relatívnej koncentrácie 

nukleových kyselín, pozadie genetických variácií, či prítomnosť genetických homológií 

a pod.), a preto musia byť verifikované inými, najčastejšie, vysoko-citlivými sekvenačnými 

metódami (Bumgarner, 2013).  

V tejto práci stručne popisujeme históriu vzniku DNA microarray technológií, princíp 

fungovania in situ syntetizovanej DNA microarray metódy a zaoberáme sa možnosťami jej 

využitia v analýze génovej expresie. 

  

História vzniku DNA microarray technológií 

Metódy založené na princípe microarray sa rozvinuli koncom 70. rokov s metódami kolóniovej 

hybridizácie, pri ktorej DNA záujmu bola náhodne klonovaná do E. coli plazmidov, ktoré boli 

vysiate na agarózové platne a replikované na nitrocelulózové filtre. Po následnom lyzovaní 

bakteriálnych kolónií a denaturácii DNA, bola DNA záujmu detegovaná na základe 

hybridizácie s rádioaktívne značenou próbou DNA (Grustein a Hogness, 1975). To umožnilo 

skríning tisícov kolónií a následnú identifikáciu klonov, ktoré obsahujú DNA, ktorá je 

komplementárna s próbou. V nasledujúcich dvoch desaťročiach boli tieto techniky s využitím 

agarózových platní nahradené mikroplatňami (Gergen et al., 1979), čo umožnilo sledovať 
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krátke nukleotidové polymorfizmy (SNP, short nucleotide polymorphism) a analyzovať odlišne 

exprimované gény medzi vzorkami (Miller a Barnes, 1986). Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 

nastala automatizácia microarray techník za využitia prvých robotických systémov, čím sa 

urýchlil proces replikácie klonov z mikrotitračných platní na filtre (Lennon a Lehrach, 1991), 

a tiež snaha vytvoriť referenčné sety cDNA prób pre rôzne organizmy (Lennon et al., 1996).  

Neskôr, využitie fluorescenčnej detekcie a množstvo dostupných informácií o sekvenciách 

rôznych genómov umožnilo rýchly pokrok moderných DNA microarray technológií 

a využívanie krátkych oligonukleotidových prób (25 – 60 bp). To umožnilo zvýšiť špecificitu 

tejto metódy a zlepšiť dizajn DNA prób pre špecifické cieľové sekvencie študovaných génov 

(Govindarajan et al., 2012; Bumgarner et al., 2013). V tomto období boli vyvinuté nasledovné 

DNA microarray techniky, ktoré možno rozdeliť podľa typu prób: oligonukleotidové  a cDNA 

microarray a spôsobu ich prípravy: tlačené na sklíčku (spotted microarray), in situ 

syntetizované a tzv. self assembled microarray (Naidu a Suneetha, 2012; Bumgarner, 2013). 

 

In situ syntetizovaná DNA microarray 

In situ syntetizované microarray, nazývané aj ako génové čipy, sú v súčasnosti najznámejšie 

a najčastejšie využívané oligonukleotidové microarray. Krátke oligonukleotidy (zvyčajne dlhé 

20 – 25 bp) sú chemicky syntetizované priamo na pevnom substráte s plochou 1 – 2 cm2. Dĺžka 

in situ syntetizovaných oligonukleotidov umožňuje zvýšiť hustotu prób na platni, čo 

zabezpečuje vyššiu citlivosť, špecifickosť a štatistickú presnosť v porovnaní s inými 

microarray metódami (Dalma-Weiszhausz et al., 2006). Veľkou výhodou týchto techník je 

i reprodukovateľnosť výsledkov, možnosť štandardizácie reagencií a využitie referenčných 

prób a vnútorných kontrol reakcií (Kreil et al., 2006). Dnes je známych na trhu niekoľko 

výrobcov génových čipov.  

Génové čipy typu AffymetrixTM umožňujú analyzovať naraz viac ako 1 x 106 spotov v jednom 

experimente. Oligonukleotidové próby sú tu syntetizované fotochemicky na kremíkovom 

substráte, kde sú modifikované svetlo-citlivými chemickými skupinami, ktoré zabraňujú 

náhodnému pridávaniu nukleotidov. Keď je povrch platne exponovaný UV svetlom, môžu byť 

reaktívne nukleotidy pridávané na rastúci oligonukleotidový reťazec (Bannister et al., 2018). 

Firmy RocheNimbleGen a Agilent Technologies produkujú oligonukleotidové čipy s dĺžkou 

oligonukleotidov (60 – 100 bp), ktoré zabezpečujú vyššiu citlivosť metódy, detegujú > 106 

spotov a ako substrát používajú sklíčka (Hughes et al., 2001).  

Oligonukleotidové microarray majú v súčasnosti širokospektrálne využitie. V štúdii Bannister 

et al. (2018) bolo navrhnuté, že oligonukleotidové génové čipy sú vhodným diagnostickým 
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nástrojom na detekciu a typizovanie bakteriálnych patogénov meningitídy alebo hubových 

intrakraniálnych patogénov (Cao et al., 2018). Svoje uplatnenie našli i v toxikogenomike (Rao 

et al., 2018); v profilovaní génovej expresie nádorových ochorení (Yang et al., 2018); analýze 

mutačného profilu a detekcii skorých biomarkerov ochorenia (Damin et al., 2018); 

v epidemiologických analýzach liekovej rezistencie (Chen et al., 2019); monitorovaní 

transkriptómu rôznych druhov rýb (Caballero-Solares et al., 2018) ako i v analýze mikrobiómu 

domácich zvierat (Thissen et al., 2019).  

 

Analýza génovej expresie s využitím oligonukleotidovej DNA microarray 

Prvotná myšlienka dizajnu micorarray technológie sa spájala s analýzou profilu génovej 

expresie a meraním množstva transkribovaných génov buniek a tkanív,  kde našla svoje veľké 

uplatnenie (Bakalova et al., 2005). Typické microarray experimenty zahŕňajú pri práci viac 

krokov:  izolácia RNA / DNA, syntéza cDNA, značenie, hybridizácia, analýza a validácia dát 

(Obrázok č. 1) (Jaksik et al., 2015). Pri sledovaní génovej expresie je izolovaná mRNA 

z analyzovaných vzoriek priamo značená fluorescenčnými farbičkami, transformovaná 

reverznou transkripciou do viac stabilných cDNA molekúl, alebo konvertovaná na cRNA  

pomocou T7RNA promótora a následne amplifikovaná. Tieto molekuly sú značené pomocou 

fluorescenčne- alebo biotín-značených nukleotidov počas syntézy. Následne sú značené cDNA 

a cRNA molekuly hybridizované na DNA čipy, premyté a signál je detegovaný na základe 

intenzity fluorescencie každého spotu pomocou konfokálneho skenovacieho mikroskopu. 

Intenzita farebného signálu zodpovedá hladine expresie konkrétneho génu (Bumgarner et al., 

2013). Analýzy génovej expresie na báze DNA čipov nachádzajú veľké uplatnenie najmä vo 

výskume nádorových ochorení: pri identifikácii prognostických markerov karcinómu prsníkov 

(Xu et al., 2019), kolorekta (Akiyoshi et al., 2019), hľadaní nových terapeutických markerov 

nemalobunkového karcinómu pľúc (Wu et al., 2019). Dokonca, bolo preukázané využitie DNA 

čipov i na monitorovanie vplyvu environmentálnych toxických látok na zmeny génovej 

expresie epitelu pľúc (Cayir et al., 2019). 

Napriek tomu, že DNA microarray metódy sú široko využívané pri analýze génovej expresie, 

majú i svoje limitácie. Tieto techniky merajú relatívnu koncentráciu nukleových kyselín, ktorá 

môže byť ovplyvnená kinetikou hybridizácie a analyzujú len set preddefinovaných génov. 

Obzvlášť, pre komplexné cicavčie genómy je náročné nadizajnovať DNA čipy, kde dochádza 

len k špecifickej hybridizácii z dôvodu sekvenčnej homológie niektorých génov. Veľkou 

nevýhodou DNA microarray technológií sú tiež ich vysoké finančné náklady (Jaksik et al., 

2015). Pre tieto limity sú microarray metódy nahrádzané a verifikované vysoko-účinnými 
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a citlivými sekvenačnými technológiami novej generácie (RNA sekvenovanie), ktoré poskytujú 

obrovské množstvá dát profilu expresie génov (> 100 bil. analyzovaných sekvencií) 

využiteľných pre klinickú prax (Durmaz et al., 2015). 

 

 

Obrázok č. 1: Zjednodušená schéma princípu microarray metódy pri analýze génovej expresie 

(Upravené podľa Pereira et al., 2012). 

 

Záver  

Metódy DNA microarray predstavujú významný nástroj v oblasti genomiky a transkriptomiky, 

ktorý umožňuje globálne preskúmať transkripčný profil buniek alebo tkanív, a tak popísať 

biologické zmeny za konkrétnych fyziologických podmienok. Na rozdiel od tradičných 

molekulárnych biologických metód, ktoré analyzujú samotné gény, microarray platformy 

detegujú expresiu niekoľkých tisícov génov naraz a môžu byť aplikované nielen pri štúdiu 

profilovania génovej expresie, ale i pri hľadaní nových biomarkerov, či identifikácii rôznych 

patogénov, mechanizmov ochorenia a liekovej rezistencie. I s ohľadom na svoje limitácie, 

metódy DNA microarray sú dnes dôležitou súčasťou mnohých vedeckých komunít, kde 

častokrát prepájajú získané informácie z diagnostiky do klinickej praxe. 
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