
Методи молекулярної біології

Найбільш важливі:

 Рекомбінантні технології

 Методи ампліфікації і аналізу ДНК та РНК

 Секвенування ДНК

 Аналіз транскриптомів

 Аналіз білково-нуклеїнових взаємодій

 Редагування геномів

 Продукція рекомбінантних білків і білкова інженерія

 Протеоміка

 Методи візуалізації біологічних макромолекул

 Фізичні методи дослідження біополімерів

 Методи дослідження індивідуальних макромолекул

 Теоретичні методи



Рекомбінантні технології: основні інструменти

Нуклеази рестрикції 

(рестриктази)



Рекомбінантні технології: основні інструменти

Рестриктази 2 класу

5'-кінці, що виступають – липкі 
кінці (взаємно комплементарні)



GGATCC
CCTAGGBamHI

GATC 
CTAG Sau3AI

GCGGCCGC
CGCCGGCGNotI

CTGCAG
GACGTCPstI

GTTAAC
CAATTGHpaI

3'-кінці, 
що виступають

тупі кінці

Деякі приклади 

рестриктаз 2 класу



Рекомбінантні технології: основні інструменти

ДНК-лігаза – АТР-залежний фермент, що каталізує утворення 

фосфодіефірного зв’язка



Так само можна підставити між 
розрізаними кінцями вектора інший 
фрагмент ДНК, вставити довільний 
лінкер з такими самими липкими 
кінцями тощо



Лінкер та будь-які інші олігонуклеотиди, що широко 
використовуються, синтезують за допомогою 
твердофазного синтезу



Твердофазний синтез олігонуклеотидів
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Ori (ориджин реплікації)

ampr

Унікальний 
рестриктний сайт 
(один на плазміду)

Маркерний ген – зазвичай, 
ген стійкості до антибіотику 
(тут – ампіциліну)

Плазмідний вектор (вказано його необхідні елементи)

Рекомбінантні технології: клонування ДНК за 

допомогою плазмідних векторів



Приготування рекомбінантної плазміди



Клонування



Трансформація 
бактеріальної 
суспензії Клонування



Для трансформації використовують 

штам, дефектний за геном lacZ. 

Вставка фрагмента у полілінкер 

(якщо отримано рекомбінаннтну 

плазміду, ген lacZ пошкоджується). 

Після  трансформації висівання на 

середовище з ампіциліном 

(виживають тільки трансформовані 

бактерії), IPTG (індуктор lac-

оперону) та синтетичним 

субстратом 

β-галактозидази, реакція з яким дає 

синє забарвлення (якщо відбулась 

трансформація нерекомбінантною 

плазмідою і ген lacZ не 

пошкоджений)

Ген репресора 

lac-оперону

Ген β-галактозидази 

(один із генів lac-

оперону)

Приклад популярного плазмідного вектора

Ділянка з набором 

унікальних 

рестриктних сайтів

Оптимальний розмір клонованих 

фрагментів ДНК при використанні 

плазмідних векторів – до 10 kb



Клонування за допомогою бактеріофага λ: клонування фрагментів 

довжиною ~20 kb

Бляшки, 

зараджені 

фагом

Відсутність генів інтеграції у 

рекомбінантній ДНК виключає 

можливість її вбудовування у 

бактеріальний геном – для фага 

залишається тільки шлях лізису 

клітини. 



Клонування за допомогою космід: клонування фрагментів 

довжиною ~40 kb

Косміда

Косміда не має нічого спільного 

з ДНК бактеріофага λ, крім cos-

сайтів (звідки її назва).

Рекомбінантна плазміда 

упаковується у фагові частинки, 

які використовуються як 

ефективний засіб 

трансформації. Після 

трансформації по cos-сайтам 

відбувається циркуляризація –

утворюється плазміда, здатна 

до реплікації



Геномні бібліотеки

М’яка обробка геномної ДНК якоюсь 

рестриктазою – отримання великого 

набору фрагментів певної середньої 

довжини, що перекриваються.

Клонування всіх цих фрагментів –

підтримання бібліотеки клонів (геномної 

бібліотеки)



Бібліотека кДНК

Бібліотека містить фрагменти кДНК, 

отримані з тотального набору мРНК, які 

піддаються клонуванню.

Отже, така бібліотека містить тільки 

кодуючи частини генів, які 

експресуються в клітинах даного типу



Скринінг ДНК-бібліотек за 

допомогою гібридизації з 

міченими зондами на 

нітроцелюлозних 

фільтрах



Для отримання клонованого фрагмента ДНК зазвичай з бактеріального клону 

виділяють рекомбінатні плазміди і обробляють їх тією самою рестриктазою, 

що була використана для розрізання вектора – результатом є суміш більш 

короткого клонованого фрагмента і більш довгого фрагмента плазміди –

решти вектора.

Найбільш зручним засобом розділити ці фрагменти за розміром є один із 

найважливіших методів молекулярнох біології, який має надзвичайно широке 

використання, –

Гель-електрофорез



Розділення клонованого фрагмента 

ДНК і вектора за допомогою гель-

електрофорезу

Вектор

Клонований 

фрагмент



Дві основні системи 

електрофорезу

Вертикальна система

(поліакриламідний гель) Горизонтальна система 

(агарозний гель)



Молекули ДНК, розділені 

за їхнім розміром



Циркулярні молекули 

ДНК, розділені за рівнем 

їхньої надспіралізації 

(вищий рівень 

надспіралізації – більш 

компактна молекула –

вища рухливість



Protein

DNA
Naked DNA

Complex

Shift assay

Взаємодія з білком суттєво знижує електрофоретичну рухливість. 

Рухливість комплексу залежить також від позиції білка на фрагменті 

ДНК, якщо у складі комплексу ДНК вигинається



Приклад:

Naked DNA

Complex at 

three positions

Protein 

concentration



В усіх попередніх прикладах електрофорез здійснювався у 

нативних умовах (коли ДНК є дволанцюговою). Але 

використовується також і електрофорез у денатуруючих умовах 

– коли розділюються одноланцюгові фрагменти. Якщо гель є 

достатньо тонким (“секвенуючий” гель), сусідні смуги 

розрізняються за розміром на один нуклеотид.

Один із прикладів використання такого підходу – метод 

футпринтингу (footprinting)



Radioactive 
label

Single-strand 
breaks

Protein

Denaturing gel 
electrophoresis

DNA

Футпринтинг

М’яка обробка ДНК агентом, що вносить одноланцюгові 

розрізи (ДНКаза І, ОН-радикали), продукує одноланцюгові 

фрагменти різного розміру, які можна розділити за допомогою 

електрофорезу в денатуруючих умовах. Наявність білка 

захищає певну ділянку від розрізів, що дає можливість 

встановити позицію цього білка



Клонування ДНК може розглядатись як один із засобів ампліфікації 

бажаного фрагмента ДНК. Більш ефективний спосіб ампліфікації –

полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), PCR – polymerase chain 

reaction. 

Реакція здійснюється шляхом багатьох циклів нагрівання до ~ 90оС і 

охолодження до ~ 60оС. При нагріванні відбувається денатурація 

ДНК, при охолодженні до все ще досить високої температури довгі 

фрагменти ДНК не ренатурують, але праймери (олігонуклеотиди, що 

обмежують ділянку ДНК, яка піддається ампліфікації) зв’язуються з 

матрицею, оскільки присутні у суміші у високій концентрації. Під 

час охолодження здійснюється синтез ДНК на матриці (починаючи з 

праймера). Для цього потрібна ДНК-полімераза, здатна працювати 

за досить високої температури, – полімераза термофільної бактерії 

Thermus aquaticus (Taq-полімераза)



Polymerase Chain Reaction (PCR)
20–25 more cycles = 
Several millions of copies



RT-PCR:  Reverse Transcriptase Polymerase Chain 

Reaction)

Вихідний матеріал – РНК, на якій спочатку синтезують кДНК (зворотня 

транскрипція), яку вже піддають ампліфікації

Та сама абревіатура може означати

Real Time Polymerase Chain Reaction

Щоб відрізняти від попереднього, останнє часто позначають як

QRT-PCR: Quantitative Real Time Polymerase Chain 

Reaction

Або просто

Q-PCR

Особливі варіанти ПЛР:



(Quantitative) Real Time PCR
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Threshhold 
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За процесом ампліфікації 

спостерігають у реальному часі 

(ордината пропорційна 

концентрації ДНК в суміші)

Логарифмічна крива ампліфікації 

– лінійна ділянка відповідає 

експоненційному зростанню 

кількості ДНК. Перетин кривої з 

горизонтальною лінією, 

проведеною приблизно через 

центр лінійної ділянки, дає оцінку 

кількості ДНК у вихідному 

матеріалі (відносно інших 

зразків): чим меншим є номер 

циклу, на якому досягається 

певна концентрація ДНК у суміші, 

тим більше було ДНК у вихідному 

матеріалі



Один із популярних способів оцінки 

кількості ДНК у суміші під час 

кількісної ПЛР: використання 

інтеркалюючого барвника SYBR 

Green (або аналогічного).

При інтеркаляції в дволанцюгову 

ДНК суттєво підвищується 

флуоресценція барвника – її рівень і 

відображає концентрацію ДНК у 

суміші.

Метод не відрізняється високою 

специфічністю, оскільки відслідковує 

інтеркаляцію у будь-яку

дволанцюгову ДНК



TaqMan

Більш специфічний підхід –

процедура TaqMan®.

Тут використовують зонд, 

комплементарний до матриці 

всередині фрагмента, що 

ампліфікується. За рахунок 

5’-екзонуклеазної активності 

полімерази флуоресцентний 

барвник на кінці зонду 

відщеплюється і починає 

випромінювати, оскільки 

позбавляється дії гасника, 

розташованого на іншому 

кінці



Більшість сучасних плазмідних векторів можна використати не 

тільки для клонування ДНК, а й для експресії вбудованих туди 

фрагментів – синтезу рекомбінантних білків



cDNA library

promoter

Plasmid 
vector

mRNA Protein

Transformation

Синтез рекомбінантних білків



Типова схема вектора для експресії у 

бактеріальних клітинах

Таг – послідовність, що кодує 

деякий елемент у складі 

рекомбінантного білка, який потім 

можна використати для його 

очищення із загальної білкової 

суміші



Білкова суміш

Афінна колонка

Елюція
Протеаза

Протеаза

Рекомбінантний 
білок

Таг
Сайт специфічної 
протеази

Очищення рекомбінантного білка за допомогою тага



У залежності від конкретної задачі, використовують різні типи клітин для експресії. 

Культури клітин ссавців (найменш ефективні) особливо важливі для продукції білків 

людини медичного застосування з посттрансляційними модифікаціями (оскільки 

відповідні системи внесення модифікацій не існують у бактерій)



Використання синтезу рекомбінантних білків у біотехнологіях є 

загальновідомим. Але не менш важливо використання такого 

синтезу як методу дослідження у молекулярній біології:

 По-перше, більшість білків неможливо виділити з організмів у 

достатній кількості – їхня продукція як рекомбінантних є єдиним 

засобом, що дозволяє подальше вивчення таких білків

 Оскільки з вбудованим у вектор фрагментом ДНК можна зробити 

будь-що, синтез рекомбінантних білків є потужним засобом їх 

модифікації для подальших досліджень – виділення окремого 

структурного домену, об’єднання різних білків або їх елементів у 

складі одного поліпептидного ланцюга, внесення бажаних 

амінокислотних замін з метою з’ясувати функціональну роль 

окремих залишків тощо



PCR

Primers

Changed bp

Methyl-specific restrictase

DpnI

Ligase and transformation 

to E. coli

Спрямований мутагенез: 
процедура QuickChange®

Клонована ДНК була 

метильована у бактеріальній 

клітині

Рекомбінантний 

вектор після його 

клонування із 

вбудованим 

фрагментом, в 

який треба внести 

нуклеотидну 

заміну



Блот-гібридизація за Саузерном (Southern blotting)

Методи аналізу нуклеїнових кислот



Nothern blotting



mRNAs

Fluorescently 

labeled cDNA

Reverse transcriptase + 
fluorescent derivative of an NTP

DNA microarray

DNA microarrays 

Рівень флуоресценції відображає рівень 

присутності певної РНК у вихідному 

матеріалі



ДНК-мікроарей – скляна пластинка з 

зафіксованими на ній одноланцюговими 

фрагментами ДНК з різних геномних 

ділянок



ДНК-мікрочіп (використовується 

подібно до мікроареїв) – скляна 

пластинка, на поверхні якої 

синтезуються олігонуклеотиди. Одна 

пляма чіпу – велика кількість 

однакових олігонуклеотидів, 

послідовність яких співпадає з 

фрагментом певної геномної ділянки –

сусідні плями частково 

перекриваються за своїми 

послідовностями і відповідають 

сусіднім у геномі ділянкам





мРНК

кДНК

Клітини 

здорового 

донора

Клітини 

пацієнта

Ген еспресується у 

клітинах обох типівГен еспресується 

тільки у здорового 

донора

Ген еспресується 

тільки у пацієнта

Приклад застосування мікрочіпів у 

діагностиці. кДНК здорового донора 

і пацієнта мітиться різними 

флуоресцентними барвниками



Секвенування ДНК: метод Сангера (Sanger)

Один з перших методів секвенування, який не втрачає своєї 

актуальності. 

Метод передбачає секвенування шляхом синтезу. У сучасному 

автоматизованому варіанті до реакційної суміші, що містить ДНК-

полімеразу і одноланцюговий фрагмент, який треба секвенувати, 

додають всі чотири нуклеозидтрифосфати. При цьому у слідових 

кількостях присутні дидезокси-похідні нуклеозидтрифосфатів, які 

випадково включаються в ланцюг, що синтезується – в цій точці 

синтез зупиняється, оскільки відсутня 3’ОН-група рибози. 

Дидезоксі-похідні несуть на собі флуоресцентні мітки – своя мітка 

на кожен тип нуклеотиду 



DNApol + 
dATP, dTTP, dGTP, dCTP + 
small amount of
ddATP, ddTTP, ddGTP, ddCTP

А

G

А

Denaturation, 
electrophoresis

5'

А

Primer

T

C

G

ddNTP

DNA sequencing: Sanger method

Дидезокси-нуклеозидтрифосфат

Сканування гелю дає 

послідовність



Схема секвенування геному методом Сангера, 

реалізована у проекті “Геном людини”

Метод Сангера дозволяє з високою 

точністю визначити послідовність 

фрагмента ДНК довжиною до 1 000 

нуклеотидів.

Якщо таких фрагментів дуже багато 

(як, наприклад, у випадку 

секвенування геномів), метод стає 

занадто довгим і дорогим.

Але сьогодні існують і розвиваються 

більш швидкі методи секвенування 

наступного покоління –

Next generation sequencing



Ligase

Adaptors

DNA fragment

Biotin

Streptavidin, 

denaturation

5' 3'

А В

Перші спільні кроки багатьох 

методів 2-го покоління

Отримання великої кількості фрагментів 

певного походження довжиною до 300--500 п.о. 

(наприклад, шляхом фрагментації деякого 

геному)

Пришивання стандартних фрагментів певної 

послідовності двох типів (адапторів). Один з 

адапторів мічений біотином

Осадження стрептавідином. Після денатурації 

змиваються  одноланцюгові фрагменти, що 

містять два різні адаптори на кінцях 

Висока спорідненість до 

стрептавідину



5' 3'

А В

Emulsion

Піросеквенування (Pyrosequencing): 

ампліфікація одноланцюгових фрагментів

Суміш одноланцюгових фрагментів 

змішують з великим надлишком кульок, 

до поверхні яких пришиті праймери, 

комплементарні одному з адапторів, у 

водно-олійній емульсії: на кожну кульку не 

більше одного фрагмента, кулька є 

зародком формування водної краплі в 

олії. Водний розчин при цьому містить всі 

компоненти для ПЛР – у кожній краплі 

далі здійснюють ампліфікацію фрагмента, 

який туди потрапив.



Denaturation, 

renaturation

Denaturation
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Піросеквенування: ампліфікація 

одноланцюгових фрагментів



Піросеквенування

Кульки з пришитими до них ампліфікованими фрагментами завантажують у “соти”, 

які заповнюються кульками меншого розміру з пришитими до них сульфурилазою і 

люциферазою.

Далі додають до цього реактора праймер (комплементарний до універсального 

адаптора на кінці усіх фрагментів), ДНК-полімеразу, аденозинфосфосульфат (APS), 

люциферин і один з чотирьох нуклеозидтрифосфатів



Піросеквенування

Якщо доданий нуклеотид комплементарний матриці у даній комірці, його приєднання 

до зростаючого ланцюга супроводжується визволенням пірофосфату (звідки назва 

методу). Сульфурилаза замінює ним сульфат у складі APS – утворюється АТР. У 

відповідь на це лицифераза каталізує АТР-залежну реакцію з люциферином, яка 

супроводжується випромінюванням хемілюмінесценції.

Після відмивки у наступному раунді додають інший нуклеозидтрифосфат



TCAGGTGGCATTGCCGCCGCCTGGCCTTGTGCGA

Flowgram

Піросеквенування

Сигнал у комірці означає приєднання певного нуклеотиду.

Послідовність сигналів у кожній комірці (флауграма) дає нуклеотидну послідовність. 

Більш інтенсивний сигнал означає приєднання кількох однакових нуклеотидів 

поспіль (гомонуклеотидний трек) 



Ion torrent (ion semiconductor) sequencing

Все цілком аналогічно до 

піросеквенування, тільки 

приєднання нуклеотиду даного 

типу реєструється завдяки 

напівпровідникового мікро-рН-

метра в основі кожної комірки, 

який реагує на визволення 

протону у реакції приєднання 

нуклеотиду. У прикладі ліворуч 

послідовність: TTC



Технологія секвенування Illumina®

Щільний “газон” 

праймерів

Solid-phase bridge 

amplification

Одноланцюгові фрагменти зі 

стандартними адапторами на 

кінцях пришивають до поверхні



Після ампліфікації починається, 

власне, секвенування. Тут знову 

додаються всі компоненти для 

синтезу ДНК, при цьому всі 4 

нуклеозидтрифосфати разом. Але 

всі вони модифіковані: 

(1) кожен несе свою, специфічну 

для типу нуклеотиду, 

флуоресцентну мітку, яку можна 

легко відщепити; 

(2) 3’ОН-група рибози заблокована 

(хімічним шляхом можна її 

розблокувати). 

Якщо нуклеотид приєднується, 

його тип можна визначити за 

кольором флуоресценції, а синтез 

на цьому зупиняється

Варіанти блокування 3’-ОН



A

T

Після реєстрації флуоресцентного 

сигналу все відмивають, відщеплюють 

мітки, розблоковують 3’ОН-групи і 

додають нову порцію реагентів

Послідовність у кожному кластері 

ампліфікованих фрагментів зчитується 

як послідовність сигналів різного 

кольору



Single-molecule sequencing

Методи 3-го покоління – секвенування 

індивідуальних молекул (без 

ампліфікації)

Один з них: секвенування шляхом синтезу 

на ДНК-полімеразах, імобілізованих у 

металевих комірках на поверхні скла. 

Розмір комірки порядку довжини світлової 

хвилі: світло, яке збуджує флуоресценцію, 

проникає тільки на дуже невелику відстань 

– збуджуються тільки флуоресцентні мітки, 

безпосередньо зв’язані з полімеразою.

Мітка (своя на нуклеотид кожного типу) 

приєднана до фосфатних залишків – вона 

випромінює, поки нуклеотид знаходиться в 

активному центрі ферменту, а потім 

відщеплюється. Послідовність зчитується 

як послідовність флуоресцентних сигналів





Секвенування через нанопори

Метод базується на тому, що пора, крізь 

яку може пройти тільки одноланцюгова 

ДНК, по різному змінює опір для 

електричного струму в залежності від того, 

який нуклеотид у даний момент 

знаходиться в порі – послідовність 

зчитується як послідовність електричних 

характеристик. Показано один з існуючих 

варіантів такого підходу.

Підхід реалізований у приладі розміром з 

флешку, який приєднується до ноутбуку. 

Може бути застосований у польових 

умовах

Пора в мембрані на 

основі іонного каналу

ДНК-геліказа



Аналіз транскриптомів



Повногеномний аналіз білково-нуклеїнових взаємодій: 

Імунопреципітація хроматину (Chromatin 

immunoprecipitation, ChIP)



Повногеномне картування нуклеосом



Техніка Hi-C


