
ДНҚ-диагностика



• Нуклеин қышқылдарының будандастырылуы (гибридизациясы)
немесе ПЦР (ПТР) әдіс көмегімен ерекше нуклеотид тізбегінің
анықталуы сенімді және тез іске асыратын диагностикалық
әдістердің негізіне жатады.

• Нуклеин қышқылдарының будандастырылуы
(гибридизациясы) – бұл әр түрлі ДНҚ молекулаларының
комплементарлы екі бөлігінің қосарлануы.





Иммуно-ПТР
• Иммуно-ПТР (ағылшынша immuno-PCR) – антигендердің

антиденелермен спецификалық өзара әрекеттесуі және осы өзара
әрекеттесуді полимеразды тізбекті реакцияны (ПТР) қолдану
арқылы антигендерді анықтау. Көптеген жолдармен иммуно-ПТР
әдісі иммуноферменттік талдауға ұқсас (ИФА), бірақ антиген-
антидене кешенін анықтау үшін ферменттің орнына ДНҚ
фрагментін қолданады, оның мөлшері ПТР кезінде көбейеді.

• Иммуно-ПТР идеясы әлі күнге дейін белгілі бір антиденелер
көмегімен әр түрлі антигендерді анықтау болып табылады, бірақ
бұл анықтау туралы сигнал ИФА-дағыдай ферментті емес, ПТР-
дегідей ДНҚ-метканы қолдану арқылы алынады.



• Молекулалық зонд - бұл комплементарлы ДНҚ немесе РНҚ
тізбегін танитын және мақсатты тізбекті анықтауға мүмкіндік
беретін ДНҚ немесе РНҚ-ның бөлігі. Праймер - бұл ДНҚ
синтезінің бастапқы нүктесі ретінде қызмет ететін ДНҚ немесе
РНҚ-ның бөлігі.

• Алайда зонд пен праймердің негізгі айырмашылығы мынада:
ДНҚ репликациясы үшін праймерлер қажет, ал зондтар ДНҚ
үлгісіндегі нақты бірізділікті анықтау үшін қажет.



әдістің жалпы сатылары:

• Мембраналық фильтріне бір тізбекті ДНҚ-нысананы байланыстырады.

• Бір тізбекті таңбаланған ДНҚ-зонды қондырылады. Ортаның белгілі
жағдайында (температура, иондық күші) ДНҚ-зонд ДНҚ-нысанамен
байланыстырады.

• Фильтрді жуып таңбаланған байланыспаған ДНҚ-зондты кетіреді.

• Зонд-нысана гибридті молекулаларын анықтайды.

Нуклеин қышқылдарының будандастырылуы (гибридизациясы)
негізіне алынған әдісте ДНҚ- мен РНҚ-зонд, ДНҚ-нысана гибридті
молекулаларының анықтау әдісінің негізгі компоненттері болып
табылады.



Гибридизациялық зондтар
• Зонд ретінде ДНҚ немесе РНҚ молекулаларын, ұзын (100

нуклеотидтен астам) немесе қысқа (50 нуклеотидтен төмен)
полинуклеотидтерді, химиялық синтездің өнімін, клонданған
генді немесе клонданған геннің бөлігін пайдаланады. ДНҚ- мен
РНҚ-зондтар бір ғана нуклеотидтік тізбекпен будандастырылу
керек.



• Гибридизация әдісінің көмегімен патогенді
микроорганизмдердің көбісін анықтауға болады. Қазіргі күнде
100-ден астам түрлі ДНҚ-зондтар алынып сипатталған. Бұл ДНҚ-
зондтардың көмегімен бактериялардың, вирустардың және
паразит қарапайымдылардың патогенді штамдарын
анықтайды. Мысалы, ДНҚ-зонд көмегімен адамда
бактериялық жұқпаларға себеп болатын мынадай
микроорганизмдерді анықтайды: Legionella pneumophilla
(тыныс алу жүйесінің ауруы), Salmonella typhi (тағамнан улану),
Campylobacter hyointestinalis (гастрит), Escherichia coli (асқазан
мен ішектің қабынуы).



• ДНҚ-диагностикада радиоактивті изотоптармен, көбінесе 32Р-
мен таңбаланған зондтарды қолданады. Бірақ радиоактивті
изотоптарды пайдаланғанда көп қиыншылықтармен кездеседі,
соның ішінде ерекше жабдықтар қажет, түзілген қалдықтарды
қауіпсіз жою керек. Қазіргі күнде радиоактивсіз белгілермен
таңбаланған зондтарды жүзеге асырады. Көбінесе биотинмен
байланысқан нуклеотидтері бар ДНҚ-зондтарды пайдаланады.



• Биотинмен таңбаланған зондты нысана-ДНҚ-мен  будандастырады. 

• Фильтрді жуып байланыспаған зондты кетіреді. 

• Авидинді (тауық жұмыртқасының ақуызы) немесе  стрептавидинді 
(авидинге ұқсас бактерия ақуызы) қосады.

• Биотинмен байланысқан ферментті қосады. Фермент ретінде 
көбінесе сілтілі фосфатазаны немесе пероксидазаны пайдаланады.

• Ферменттің түріне тәуелді хромогенді немесе хемилюминесцентті 
субстратты қосады. Ферменттің әсерінен субстрат  түсі немесе 
люминесценциясы өзгеше өнімге  айналады.



Нысана-ДНҚ-мен биотин-зондты байланыстыру.

Стрептавидинді биотинмен байланыстыру.

Стрептавидин мен биотин-сілтілі фосфатазаны байланыстыру.



Сілті фосфатазаның әсерінен люминесцентті өнімнің түзілуі



• ДНҚ деңгейде іске асыратын тестер ерекше мутацияларды қатесіз
анықтауға мүмкіндік береді. Генетикалық ауруларға геннің
құрамындағы бір нүктелік немесе бірнеше өзгерістер себеп болуы
мүмкін. Бір геннің нүктелік өзгерісінің нәтижесінде дамитын ауру
мысалы, орақ пішінді анемия, бірнеше сайттардағы мутациялардың
нәтижесінде дамитын ауру мысалы, β-таласемия.

•Орақ пішінді анемия (Серповидноклеточная
анемия) – генетикалық ауру, себебі гемоглобин молекуласының
β-полипептидтік тізбегін кодтайтын генде бір кодондағы нүктелік
өзгерісі болады. Бұл өзгерістің нәтижесінде сау адамның гемоглобин
(НbА) молекуласының -тiзбегiндегі 6-ші орындағы глутамин
қышқылы валин қалдығына ауысады. Сонымен, ауырған адамның
гемоглобин молекуласының (НbS) сау адамның гемоглобинінен
(НbА-дан) бір айырмашылығы табылған, теріс зарядталған глутамин
қышқылының орнында бейтарап валин тұрады.



Орақ пішінді анемия (Серповидноклеточная
анемия)



β-Талассемия

• β-Талассемия – гемоглобин молекуласының β-глобин
белсенділігінің жоғалуына байланысты тұқым қуалаушылық
ауру. Бұл аурудың себебі β-глобинді кодтайтын геннің 8
сайтының біреуінде нүктелік мутация жүзеге асады.



• Танымал коммерциялық праймерлік бағдарлама DNAStar
нуклеин қышқылы мен ақуызды талдаудың кешенді
бағдарламасының бөлігі. (http://www.dnastar.com).

• ThermoFisher Scientific-те Векторлық NTI бағдарламаның
(https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/productsand services 
/ product-types / primers-oligosnucleotides / invitrogen-custom 
dna-oligos / primer-designtools.html) құрамына праймер таңдау
модулі кіреді.

• Unipro UGENE (http://ugene.net) ақысыз бағдарлама, 
нуклеотидтер тізбегін талдауға арналған, ПТР-ға арналған
праймерлерді жобалау мүмкіндігін ұсынады.



Vector NTI Suite құралдарының көмегімен сіз
келесі міндеттерді орындай аласыз:

• Молекулалар мен ферменттер базасында навигацияны оңай іздеу; 

• Рекомбинация стратегиясын және соған байланысты хаттамаларды
әзірлеу;

• Гель электрофорезін модельдеу, тәжірибе нәтижелерін талдау; 

• ДНҚ, РНҚ және ақуыз молекулаларын талдау және манипуляциялау;

• Vector NTI сізге клондау мен амплификация протоколдарын жасауға, 
зондтар мен праймерлерді жобалауға, рестрикциялық бөлшектерді
есептеуге және гельді электрофорезді модельдеуге мүмкіндік береді.



• PrimerBank - ПТР праймерлеріне арналған қол жетімді ресурс. Бұл
праймерлер гендердің экспрессиясын анықтауға немесе сандық
анықтауға арналған. PrimerBank-те адам мен тышқанның белгілі
гендерінің көп бөлігін қамтитын 306 800-ден астам праймер бар 
(https://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/index.html).

• Primer BLAST - Өзіңіздің ПТР матрицаға арналған праймерді табу 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi) 

• https://www.bioinformatics.org/sms2/


