
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ 

 

  

 

 

 

Katarína Šoltys 

 

ZÁKLADY TRANSKRIPTOMIKY PRE MIKROBIOLÓGOV 

 

 

 

 

                 

 

 

                                 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 



Predkladané vysokoškolské skriptá sú určené pre študentov doktorandského štúdia ako aj 

študentov magisterského štúdia v rámci študijného odboru Mikrobiológia na 

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako učebné texty 

k predmetom Bunková a molekulová biológia eukaryotov, Seminár z mikrobiológie 1, 

Seminár z mikrobiológie 3 so zameraním na molekulárnu biológiu a bioinformatiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© RNDr. Katarína Šoltys, PhD.  

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra mikrobiológie a 

virológie 

2021 

 

Rozsah 64 strán, 4,17 AH, vydanie prvé.  

Vyšlo ako elektronická publikácia. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2021 

ISBN 978-80-223-5142-3 



3 
 

Obsah 

1. Úvod .......................................................................................................................... 5 

2. Úvod do bioinformatiky ............................................................................................ 6 

3. Big data ...................................................................................................................... 7 

4. Personalizovaná medicína ....................................................................................... 10 

5. Metagenomika ......................................................................................................... 11 

6. Molekulárne metódy analýzy mikrobiómu ............................................................. 13 

7. Metatranskriptomika ................................................................................................ 16 

8. Transkriptomika ...................................................................................................... 17 

8.1. Základné princípy prenosu genetickej informácie .............................................................. 17 

8.2. Alternatívny zostrih, intróny, exóny a izoformy ..................................................................18 

9. Vybrané metódy analýzy génovej expresie ............................................................. 19 

9.1. Northern blot ........................................................................................................................19 

9.2. RT-PCR ................................................................................................................................20 

9.3. Microarray ............................................................................................................................20 

9.4. RNA sekvenovanie ...............................................................................................................21 

10. Transkriptomická analýza masívne-paralelným sekvenovaním .............................. 23 

10.1. Všeobecný princíp analýzy ..................................................................................................23 

10.2. Kritériá výberu vhodného sekvenačného prístupu ...............................................................23 

10.3. Návrh experimentu analýzy transkriptómu..........................................................................25 

11. Molekulárno-metodické prístupy k sekvenačnej analýze RNA .............................. 26 

11.1. PolyA  / mRNA sekvenačné knižnice ..................................................................................26 

11.2. Sekvenačné knižnice malých nekódujúcich RNA ................................................................27 

11.3. Sekvenačné knižnice z celkovej RNA ..................................................................................28 

 12. Analýza transkriptomických dát z masívne-paralelného sekvenovania ................. 29 

12.1. Detekcia mRNA molekúl .....................................................................................................30 

12.2. Spracovanie transkriptomických dát ....................................................................................31 



4 
 

12.2.1. Predpríprava dát ....................................................................................................................32 

12.2.2. Mapovanie na referenčný genóm ..........................................................................................33 

12.2.3. Stanovenie počtu čítaní .........................................................................................................36 

12.2.4. Skladanie transkriptov a identifikácia izoforiem ...................................................................37 

12.2.5. Stanovenie počtu transkriptov ...............................................................................................39 

12.2.6. Diferenciálna expresia ...........................................................................................................40 

12.3. Spracovanie tabuľky génovej expresie .................................................................................40 

12.3.1. Odstránenie genomickej informácie bez expresie ................................................................41 

12.3.2. Stanovenie distribúcie dát ....................................................................................................41 

12.3.3. Odstránenie vplyvu biologickej a technickej variability vzoriek ..........................................43 

12.4. Štatistická analýza T-testom .................................................................................................45 

12.4.1. Vizualizácia komplexnej génovej expresie prostredníctvom PCA ......................................46 

12.5. Diferenciálna génová expresia a regresná analýza ...............................................................47 

12.6. Práca s tabuľkami z diferenciálnej génovej expresie ...........................................................50 

12.7.  Hĺbková analýza dát (Data mining) ....................................................................................51 

12.8. Kontrolované strojové učenie (Supervised machine learning) .............................................53 

12.8.1. Rozhodovacie stromy ...........................................................................................................54 

12.8.2. Diskriminačná analýza .........................................................................................................54 

12.8.3. Support Vector Machine (SVM) ..........................................................................................55 

     12.9. Nekontrolované strojové učenie (Unsupervised machine learning) ....................................55 

12.9.1. Hierarchické klastrovanie .....................................................................................................56 

12.10.Bioinformatická „pipeline“ .................................................................................................57 

13. Single-cell transkriptomická analýza ............................................................................ 58 

13.1. Technologický princíp prípravy jednobunkových cDNA knižníc .......................................59 

13.2. Molekulárny princíp prípravy jednobunkových cDNA knižníc ...........................................61 

    13.3. Analýza dát z jednobunkového RNA sekvenovania  ...........................................................62 

 



5 
 

1. Úvod 

 

 V poslednom období sa na mikrobiálne komunity zameriava významná 

pozornosť,  a to hlavne v súvislosti s ochoreniami človeka. Masívne-paralelné sekvenovanie 

umožnilo prostredníctvom nových „omics“ prístupov objavenie mnohých poznatkov, ktoré 

by štandardnými experimentálnymi prístupmi založenými na hypotézach, nebolo možné 

získať.  Transkriptomika ako jeden z nich sa využíva na analýzu génovej expresie bez nutnej 

predchádzajúcej hypotézy, konkrétneho poznania a nachádza široké uplatnenie aj 

v biomedicínskom výskume.  

 Mikroorganizmy tvoria neoddeliteľnú súčasť ľudského organizmu. Vytvárajú 

interagujúce a komunikujúce komunity baktérií, húb, archaea, prvokov a vírusov, ktoré 

v stave rovnováhy žijú v symbióze s človekom. V prípade narušenia homeostázy, dochádza 

k vzniku dysbiózy asociovanej s mnohými ochoreniami. Zmenou génovej expresie 

mikroorganizmy, ale aj ich hostiteľ – človek reflektujú na aktuálne podmienky, ale aj na 

dlhodobý stav.  

 Ľudský mikrobióm predstavuje potenciálny zdroj biomarkerových molekúl ako aj 

nových terapeutík umožňujúcich včasnú diagnostiku ochorení ako aj ich liečby. Zároveň 

neustále sa vyvíjajúce mechanizmy rezistencie mikroorganizmov vyžadujú hľadanie 

alternatívnych prístupov k ich modulácii a eradikácii.  

 Štúdium molekulárnych mechanizmov interakcie analýzou transkriptomickej 

aktivity môže viesť k pochopeniu molekulárnej podstaty rezistencie, či vzniku 

ochorenia, identifikácii kľúčových génov a biomarkerových molekúl. 

  

 

 

 

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. 

Marie Curie-Skłodowska 
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2. Úvod do bioinformatiky 

 

Bioinformatika je interdisciplinárna oblasť, ktorá je s použitím počítačovej 

technológie, softvérových nástrojov a štatistiky využívaná na analýzu biologických 

informácií. Bioinformatici používajú počítače na zbieranie, ukladanie, analýzu 

a vyhodnotenie a interpretáciu biologických informácií. Mnoho nedávnych prelomových 

objavov v biológii, chémii, environmentálnych vedách a ďalších výskumných oblastiach má 

pôvod práve v bioinformatike. Napríklad výskum v oblasti genomiky umožnil zavedenie 

viacerých diagnostických testov, ktoré sa pravidelne používajú na klinickej diagnostike 

s cieľom smerovania zdravotníctva k personalizovanej medicíne. 

Rýchle tempo vývoja nových technológií v oblasti biomedicíny a zdravotníctva a 

masívny rozvoj „omics“ metodických prístupov sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcim 

získavanie biomedicínskych údajov. V minulosti sa veľká časť práce bola zameraná na 

laboratórnu experimentálnu časť a značný čas a úsilie venované fyzickej úlohe generovania, 

zhromažďovania a analýzy údajov. Nižšie náklady na generovanie údajov, vylepšená 

kapacita úložiska a zvýšenie výpočtových riešení dnes uľahčujú získanie praktických 

poznatkov z veľkého množstva biomedicínskych údajov. Napríklad The Human Genome 

Project, dokončený v roku 2003 za cenu 2,7 miliárd dolárov, bol v tom čase najväčším 

prielomom v genetickom výskume. V súčasnosti vedci pravidelne sekvenujú celé genómy 

už za 1 000 dolárov. 

Transkriptómové sekvenovanie, metatranskriptomika a metagenomika, proteomika 

s využitím hmotnostnej spektroskopie, lipidomika, metabolomika a mnoho ďalších typov 

„omics“  prístupov dokážu vygenerovať obrovské množstvo údajov a dát, ktoré môžu mať 

rozličný charakter a byť súčasťou komplikovaných biologických procesov popisujúcich 

subbunkové mechanizmy u človeka, živočíchov, rastlín, ale aj mikroorganizmov 

eukaryotických či prokaryotických, vírusov. V skutočnosti aj bez „omics“ prístupov existuje 

obrovské množstvo údajov, s ktorými je veľmi náročné zaobchádzať pre biológa alebo pre 

klinického lekára. Tieto tzv. Big Data predstavujú obrovský potenciál a môžu byť 

významným zdrojom informácií, ale bez znalostí, nástrojov a zručností potrebných na ich 

využitie, môžu byť tiež zbytočné alebo zavádzajúce. 
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3. Big Data 

 

Big Data je termín používaný na charakterizáciu typu údajov, ktoré predstavujú 

v súčasnosti novú úroveň komplexnosti, veľkosti, zložitosti a sú generované veľkou 

rýchlosťou. Do tejto kategórie patria aj tzv. neštrukturované údaje, to znamená pochádzajúce 

z informácií, ktoré nie sú nijako kategorizované alebo ľahko interpretovateľné klasickými 

databázami alebo nástrojmi pre analýzu dát.  Štrukturované dáta sú informácie a údaje 

usporiadané, zvyčajne je to kus programovacieho kódu, ktorý umožní vyhľadať, zobraziť 

niečo navyše, rozšíriť zobrazenú informáciu. V kontexte biomedicínskych dát môžeme 

hovoriť rôznom type digitálnych meraní pochádzajúcich z rôznych biologických systémov, 

s výstupmi v rôznom type formátov (napr. .fa, .fastq)  

V období kedy neboli big data ešte generované a dostupné, vedci často pracovali s 

obmedzenými súbormi údajov, ktoré získali zaznamenávaním pozorovaní, zapisovaním 

výsledkov meraní priamo spojených s analyzovaným špecifickým problémom a snažili sa 

o vytvorenie experimentov smerujúcich k zodpovedaniu vopred položených otázok alebo o 

testovanie hypotéz. V súčasnosti sa „big data“ generujú hlavne z analýzy biologických 

procesov prebiehajúcich na molekulárnej úrovni. Paralelná analýza mnohých molekúl či 

buniek vytvára veľké množstvo pozorovaní. Súbor pozorovaní aktuálneho stavu, kvality 

a kvantity molekúl predstavuje jedinečný záber aktuálneho stavu biologickej vzorky. Pre 

pochopenie konkrétnych mechanizmov je dôležitou súčasťou opakovanie pozorovaní / 

experimentov a ich vzájomné porovnávanie ako aj porovnávanie s kontrolnými vzorkami. 

Cieleným, ale aj náhodným odoberaním jednotlivých častí (molekúl,  typov buniek) vzorky 

pozostávajúcej z množstva údajov, informácií, je možné získať odlišný profil vzorky 

charakterizujúci daný stav. Keďže „big data“ sú typické veľkým objemom, rôznorodosťou 

a rýchlosťou, ktorou sú generované, zmenou niektorého z týchto parametrov dochádza aj k 

zmene spôsobu zaobchádzania s údajmi a spôsobu ich použitia. 

Od začiatku roku 2000 došlo k obrovskému rozmachu masívne-paralelného 

získavania informácií s využitím „omics“ metód, čo viedlo k preneseniu veľkej časti 

laboratórnej experimentálnej práce do oblasti informatickej. Biológovia sa preto spoliehajú 

pri rozhodovaní o smerovaní ďalších experimentov na výsledky analýz „big data“ získané 

od bioinformatikov, či štatistikov. Vychádzajú častokrát aj z poznatkov získaných analýzou 

“big data“ iných výskumných skupín uložených vo verejných databázach, na základe 
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ktorých vytvárajú hypotézy a zisťujú, ktorý zo spôsobov by bol najvhodnejším riešením 

daného problému, hľadajú riešenia. 

V súčasnosti dochádza k neustálemu chrleniu veľkého množstva dát v rôznych 

vedných odboroch, čo vyžaduje vyvíjanie stále nových bioinformatických spôsobov 

analýzy, prístupov a nástrojov. Kým doteraz bola na začiatku plánovaných experimentov 

esenciálna hypotéza a objavovanie bolo založené na predchádzajúcich údajoch, v súčasnosti 

vedci dopredu nemusia vytvárať hypotézy, ale môžu sa nechať riadiť a navigovať dátami, 

t.j. výsledkami získanými ich necielenou analýzou bez predchádzajúcej hypotézy. Kvôli 

správnemu pochopeniu informácie ukrytej v dátach je dôležité poznať správny prístup k ich 

analýze, pochopiť zákonitosti variability a pravdepodobnosti a nenechať sa oklamať 

náhodou, či vlastnou zaujatosťou a tendenčným a neobjektívnym prispôsobením si dátových 

súborov a uspokojiť sa s falošne pozitívnymi, či falošne negatívnymi výsledkami 

potvrdzujúcimi naše domnienky.  

Napriek tomu, že prístup k dátovým súborom je voľný a dáta ako súčasť verejných 

databáz sú použiteľné, práve zložitosť štatistických algoritmov, veľký objem dát a ďalšie 

faktory, medzi ktoré patrí aj výpočtová kapacita, zároveň často bránia zmysluplnému 

využitiu týchto zdrojov. Mnoho komplikácií pri spracovaní výsledkov pochádza z ich 

technickej variability, spôsobu merania, prítomnej chyby merania, odlišností v prevedení 

experimentu, dizajne experimentov a mnohých iných premenných, medzi ktoré patria aj 

pracovné návyky jednotlivých vedeckých pracovníkov, a tým pádom aj odlišnosť 

v spracovaní vzoriek inou osobou. Popísané problémy tvoria zrejme len začiatok plejády 

komplikácií v novovznikajúcej oblasti „omics“ analýz vedúcich k správnemu spracovaniu 

dát za účelom získania pravdivých výsledkov. Na druhej strane, nové informácie a zásadné 

poznatky, ktoré vyplynuli  z takýchto analýz patria v súčasnosti medzi prelomové.  

Okrem spomenutých experimentálne-technických komplikácií, problematické je aj 

zabezpečenie výpočtovej infraštruktúry potrebnej, ale nie nevyhnutnej, na spracovanie, 

ukladanie, prenos a analýzu veľkého množstva dát. Napríklad 7 ľudských genómov 

zodpovedá veľkosti 1TB, čo je únosné v prípade, že nie je potrebná ich ďalšia analýza. 

Jedným z riešení tohto problému sú cloudové úložiská a vysokovýkonné výpočtové klastre 

alebo ukladanie údajov v národných, prípadne nadnárodných databázach slúžiacich aj na 

tento účel (NCBI - Národné centrum pre biotechnologické informácie). Okrem ukladania 

dát je potrebné myslieť aj na schopnosť ich načítania, sťahovania, spracovania. Keď 

prekonáme problém s ukladaním údajov, musíme zvážiť nároky na načítanie údajov. Pri 

veľkých dátach je väčšinou problém s ich sťahovaním a analýzou, preto je výhodnou 
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alternatívou ich spracovanie priamo na externom klastri. Spracovaním dát dochádza 

zvyčajne k podstatnému zmenšeniu ich veľkosti. Zároveň je mnohokrát dôležitý grafický 

alebo vizuálny výstup vo formáte s rádovo menšou veľkosťou, na vygenerovanie ktorých je 

potrebná ďalšia séria bioinformatických nástrojov a algoritmov.  

Vedci výskumnými aktivitami, experimentmi a meraniami generujú veľké objemy 

biologických údajov, čo zmenilo aj spôsob, akým sa vykonáva biomedicínsky výskum. 

Množstvo a heterogenita údajov sú limitujúcimi faktormi, ktoré obmedzujú a spochybňujú 

našu schopnosť interpretovať ich význam. Odhaľovanie biologických javov pomocou tzv. 

data mining prístupu môže viesť k novým objavom a k zmenám v zdravotníctve a 

farmaceutickom priemysle.  

Dôležitým aspektom analýzy veľkých dát je schopnosť identifikovať trendy v 

„omics“ údajoch bez experimentálneho alebo klinického porozumenia, t. z., že údaje sú 

rovnocenné parametre bez odlišnosti dôležitosti ich významu a bez predchádzajúcej 

hypotézy. Tento spôsob analýzy využíva údaje nepriamo. Spravidla sa tento výskum bez 

úvodnej hypotézy nazýva „výskum vedený údajmi“ (na rozdiel od výskumu „riadeného 

hypotézou“). Namiesto toho, aby sme začali hypotézou, umožňujeme údajom určiť našu 

hypotézu. Ďalej využitím nástrojov strojového učenia možno odhaliť vzťahy alebo trendy v 

dátach, ktoré nie sú z dát zrejmé, čo následne umožňuje klásť konkrétne otázky na základe 

počítačom identifikovaných trendov. Pre zabezpečenie týchto procesov sú potrebné  

nástroje, ktoré sú dostupné a použiteľné ako pre bioinformatikov, tak aj biológov. Praktické 

je použitie nástrojov, ktoré sú škálovateľné na spracovanie veľkých súborov údajov a 

prispôsobiteľné novým typom údajov a algoritmickým prístupom. 

Údaje z masívne-paralelného sekvenovania môžu poskytnúť zvýšené rozlíšenie 

analyzovaných vzoriek, kým multiomics, čiže výsledky z viacerých štúdií na rôznych 

biologických úrovniach umožňujú navyše viacrozmernú analýzu štandardných postupov 

klinického testovania. Integrácia klinických a multiomics súborov údajov umožňuje novú 

zvýšenú úroveň presnosti a citlivosti v biomedicínskom výskume, a to za pomoci nových 

metód pre spracovanie údajov a ich kombinácií. Takáto forma medicíny sa nazýva precízna 

medicína. 

 

 

 



10 
 

4. Personalizovaná medicína 

 

Precízna alebo aj personalizovaná medicína je novovznikajúci prístup k prevencii 

vzniku ochorení ako aj ich liečby, ktorý berie do úvahy individuálnu variabilitu jednotlivca 

na úrovni genetickej, vplyv environmentálnych faktorov (strava, domáce zviera, čistota 

vzduchu) a životného štýlu (stres, fajčenie, pohybová aktivita a i.). Takýto prístup využíva 

rozličné personalizované postupy. V prípade prevencie a predikcie využíva a zohľadňuje 

informácie z rodinnej histórie vybraných ochorení (diabetes, ochorenia srdca, vysoký krvný 

tlak, rakovina). Dokáže využívať informácie z osobných mobilných zariadení evidujúcich 

dlhodobo zdravotné údaje, medzi ktoré patria výživa,  strava,  krvný tlak, fyzická aktivita, 

ktoré sú priamo asociované s určitými aktivitami, pričom na ich základe môže mobilná 

aplikácia človeka upozorniť na potrebu vyhľadať lekára. Pomocou sociálnych médií 

a internetových prehliadačov umožňuje vyhľadávať miesta na Zemi so zvýšenou 

pravdepodobnosťou vzniku ohniska nákazy ochorenia tým, že zbiera a vyhodnocuje zadané 

kľúčové slová. Prostredníctvom celogenómového sekvenovania umožní identifikovať 

„otlačky“ vybraných patogénov (napr. baktérií, vírusov) spôsobujúcich zdravotné problémy 

a rôzne ochorenia. Na základe tejto informácie je možné vypátrať pôvod nákazy. 

Personalizovaná medicína je využívaná aj pri skríningu novorodencov a umožňuje už v 

začiatkoch identifikovať prítomné genetické ochorenia hluchotu a srdcové ochorenia. 

Nemenej dôležitou oblasťou je farmakoterapia, kde personalizovaná medicína zahŕňa 

genetickú informáciu pacienta týkajúcu sa napríklad odbúravania účinnej látky liečiva v 

organizme skôr ako dôjde k terapii ochorenia. 

Vďaka genomickým a transkriptomickým, ale aj iným „omics“ štúdiám je možné 

identifikovať prítomnosť určitej molekuly alebo látky, mikroorganizmu alebo ich 

kombináciu či súbor,  ktorá umožňuje odlíšiť skupinu pacientov od skupiny kontrol. Takáto 

molekula/látka/mikroorganizmus sa nazýva biomarker. Prítomnosť biomarkerov umožňuje 

efektívnejšie nastavenie terapie ochorenia, diagnostiky, reflektovanie odpovede na určitý 

druh účinnej látky (liečiva) pacienta. Molekulárna diagnostika umožňuje detekciu DNA 

a RNA molekúl asociovaných s rôznymi ochoreniami. Na úrovni DNA môžu byť u génov 

identifikované rôzne mutácie. Mutácia je permanentná zmena genetickej informácie 

nukleovej kyseliny v bunke, ktorá zahŕňa delécie, inzercie, substitúcie, jednonukleotidové 

polymorfizmy (SNP) a inverzie úsekov DNA. Oproti mnohým tradičným testom vyšetrenia 
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pacienta je jej výhodou neinvazívnosť. Príkladom je invazívne skríningové vyšetrenie 

pacientov s rakovinou hrubého čreva kolonoskopiou, kým neinvazívna forma molekulárnej 

diagnostiky využíva stolicu ako biologický materiál vhodný pre vyšetrenia. Neinvazívna 

diagnostika ja základnou vyšetrovacou metódou, a v prípade potreby predchádza invazívnej 

diagnostike len v prípade pozitívneho nálezu. Transkriptomická analýza umožní študovať 

vplyv a komunikáciu rakovinových buniek s okolitým tkanivom, identifikovať prítomnosť 

mikroorganizmov, či odhalenie biomarkerových molekúl.  

 

5. Metagenomika  

 

Vplyv veľkého množstva údajov z „omics“ analýz nie je vymedzený len pre 

akademický biomedicínsky výskum a personalizovanú medicínu. Objavy big data tiež 

transformujú širokú škálu oblastí súvisiacich s biológiou, od poľnohospodárskej a 

environmentálnej biológie po verejné zdravie a obranu. 

Príchod sekvenovania environmentálnych vzoriek otvoril dvere revolúcii vo 

výskume biológie životného prostredia. Pred obdobím zavedenia masívne-paralelného 

sekvenovania boli biológovia schopní študovať iba mikroorganizmy, ktoré mohli kultivovať. 

Tie predstavovali veľmi malú časť mikroorganizmov v danom prostredí, pričom nové alebo 

málo známe organizmy boli v literatúre obzvlášť nedostatočne zastúpené a popísané. 

V tomto období boli známe hlavne kultivovateľné environmentálne mikroorganizmy, ktoré 

boli patogénmi alebo potenciálnymi patogénmi človeka, hospodárskych zvierat a kultúrnych 

rastlín, pretože ich ohrozenie predstavovalo najväčší problém. Rovnako na štúdium 

molekulárnych procesov sa vo výskume používali a dodnes často používajú ľahko 

kultivovateľné bakteriálne alebo kvasinkové kmene. Obmedzená možnosť identifikácie 

mikroorganizmov, založená hlavne na pozorovaní, viedla aj k okliešteniu poznania 

biologických a molekulárnych procesov.  

Genóm človeka priamo aj nepriamo súvisí s jeho zdravím. Celková genetická 

informácia človeka je tvorená aj genómami mikroorganizmov, pod ktoré sa radia nielen 

baktérie, ale aj huby, prvoky a vírusy nachádzajúce sa na vonkajších povrchoch alebo vo 

vnútri organizmu. Počet buniek mikroorganizmov v ľudskom tele je približne identický ako 

počet ľudských buniek, kým veľkosť celkového genómu mikroorganizmov je väčšia. 
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Najväčší počet mikroorganizmov sa v rámci ľudského tela nachádza v gastrointestinálnom 

trakte. Veľmi dôležitým aspektom je diverzita, rôznorodosť mikroorganizmov, ktorá 

vypovedá o zdravotnom stave človeka. Zároveň niektoré z mikroorganizmov majú 

pozitívny, kým iné zas negatívny vplyv na naše zdravie. Vysoký potenciál 

mikroorganizmov, či už ich diverzita alebo zloženie, prípadne prítomnosť individuálnych 

taxónov slúžiacich vo forme biomarkerov, je možné rozvinúť pri rôznych ochoreniach 

asociovaných so zmenami mikrobiálneho zloženia (syndróm dráždivého čreva, Crohnova 

choroba a ulcerózna kolitída, obezita, cukrovka II. typu, atopický ekzém, atopická astma, 

Parkinsonova choroba). So zmenami v imunite bola tiež asociovaná odlišná kompozícia 

mikrobiómu, pričom jednou z ciest pozitívneho účinku pôsobenia mikroorganizmov je 

produkcia antimikrobiálnych látok do prostredia.  

V súčasnosti vedci môžu klasifikovať celú populáciu mikroorganizmov 

sekvenovaním vzorky získanej zo životného prostredia, napríklad morskej vody alebo pôdy. 

Výsledky týchto typov štúdií odhaľujú obrovskú funkčnú a taxonomickú rozmanitosť v 

mikrobiálnych spoločenstvách. Tieto informácie sú pre vedcov v oblasti životného 

prostredia mimoriadne cenné, pretože je možné ľahko a efektívne sledovať vplyv zmien v 

životnom prostredí, ako je znečistenie, na mikrobiálnu komunitu. Mikroorganizmy sa môžu 

používať aj ako biomarkery životného prostredia. Jedným z nich je napr. Vibrio fischeri, 

bioluminiscenčná baktéria, ktorá sa využíva na stanovenie prítomnosti určitých chemikálií 

v prostredí. Mikrobióm sa často študuje ako celok: zmeny v zložení mikrobiómu sa 

používajú ako varovania, že dochádza k znečisteniu alebo narušeniu životného prostredia. 

Transkriptomická analýza mikrobiómu môže byť veľmi cenná, pretože pohľad na 

transkribované gény môže odhaliť rozdiely v génovej expresii v mikrobiálnej populácii, ako 

sú napríklad gény podieľajúce sa na metabolizovaní toxínov. 

Environmentálna metagenomika otvorila možnosť štúdia mikrobiálnych 

spoločenstiev v extrémnych prostrediach, ako sú napríklad teplomilné spoločenstvá vo 

vulkanickom prostredí a halofilné spoločenstvá vo veľmi slaných vnútrozemských moriach. 

Aplikácia týchto poznatkov rozširuje doterajšie zameranie vedcov v oblasti životného 

prostredia na ochranu planéty Zem - pochopenie extremofilov môže viesť k pochopeniu 

možnosti života na iných planétach, napríklad na Marse, a problémov súvisiacich s 

osídlením prostredí mimo Zeme. 
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Pokiaľ ide o pestovanie plodín, mikroorganizmy v pôde sú rovnako dôležité ako 

samotná rastlina. Metagenomika poskytuje cenné informácie o zložitých interakciách v 

spoločenstve pôdnych mikroorganizmov a o vzťahu medzi touto komunitou a rastlinou. 

Rastliny, ako sú strukoviny, majú navyše rizobiálne komunity mikroorganizmov, ktoré sú 

rozhodujúce pre optimálny rast týchto plodín a pre doplnenie rôznych látok do pôdy pre 

budúce plodiny. Metagenomika poskytuje kľúčové informácie o účinkoch stresu na tieto 

komunity a poznatky o tom, ako ich zmierniť. 

 

6. Molekulárne metódy analýzy mikrobiómu 

 

V súčasnosti sa oblasť molekulárnej biomedicíny veľmi intenzívne zameriava na 

analýzu mikrobiálnych komunít s použitím „omics“ prístupu namiesto konvenčných 

kultivačných  metód. Do istej miery je to aj dôsledok neustále rastúceho počtu objavených 

nekultivovateľných mikroorganizmov osídľujúcich telo vyšších organizmov, ale aj rôzne 

extrémne environmentálne podmienky. Tradičná forma identifikácie pomocou 

mikroskopických techník  bola nahradená preto molekulárnymi metódami.  

Medzi najbežnejšie používané molekulárne metódy patrí kvalitatívna detekcia 

genetickej informácie mikroorganizmov s využitím polymerázovej reťazovej reakcie 

(PCR). Táto metóda patrí medzi rýchle a je dobre etablovaná aj v klinických laboratóriách. 

Pre amplifikáciu vybraného úseku genómu mikroorganizmu sa využíva sada krátkych 

oligonukleotidov (priméry), ktoré sú navrhované s vysokou špecifickosťou priamo na DNA 

vybraného mikroorganizmu, resp. skupiny mikroorganizmov. Amplifikácia vybraného 

úseku DNA (gén, časť génu, intergénové oblasti v kombináciou s časťou génu atď.) prebieha 

s použitím presne zadefinovaných podmienok, ktoré závisia od sekvencie primérov a dĺžky 

amplifikovaného úseku. Rovnako dôležitý je výber vhodnej polymerázy, koncentrácie 

primérov a koncentrácie iónov v pufri. Množstvo výsledného PCR produktu je možné 

ovplyvniť použitím optimálneho počtu cyklov PCR. Vizualizácia výsledného PCR produktu 

sa uskutočňuje zvyčajne s použitím interkalačných farbičiek (GoodView, GoldView, 

GelRed), Pri takejto forme detekcie je kľúčový návrh primérov vzhľadom možnosti falošne 

pozitívnych výsledkov.   
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Citlivejšou a presnejšou formou detekcie mikroorganizmov je použitie kvantitatívnej 

real-time PCR (qPCR), ktorá umožňuje paralelnú detekciu a kvantifikáciu množstva 

amplifikovaného špecifického PCR produktu v reálnom čase. Špecifickosť amplifikácie je 

možné zabezpečiť použitím špecifickej próby (krátky oligonukleotid), na ktorú je 

naviazaná fluorescenčná farbička.  V prípade použitia nešpecifickej interkalačnej farbičky 

SYBR Green sa využíva disociačná krivka. V obidvoch prípadoch je ako vstupný templát 

možné využiť DNA aj RNA, pričom RNA sa analyzuje vo forme cDNA po reverznej 

transkripcii. Reverzná transkripcia môže prebehnúť v samostatnej reakcii alebo ako súčasť 

dvojkrokového protokolu (RT-PCR). Táto metóda sa používa na detekciu a kvantifikáciu 

vybraných populácií mikroorganizmov (baktérie, huby, archaea), ale aj zmien v zložení 

mikrobiálnej komunity.  Jej nevýhodou je však obmedzený detailnejší pohľad do štruktúry 

mikrobiálnej komunity.  Metagenóm zahŕňa aj vírusy (DNA, RNA), pre analýzu ktorých je 

táto citlivá metóda vhodná. Najčastejšie sa však tento prístup využíva pre analýzu génovej 

expresie.  

Alternatívnou metódou využívajúcou RT-PCR je aj end-point RT-PCR, ktorá 

prítomnosť mikroorganizmu potvrdí po zafarbení vzniknutého PCR produktu  

v polyakrylamidovom géli. Základnou metódou je klasická PCR amplifikácia. Táto metóda 

sa používa aj ako semikvantitatívna analýza transkripčnej aktivity mikroorganizmov alebo 

na detekciu vírusov.  

Sekvenačná analýza amplifikovaného úseku DNA pomocou Sangerovho 

sekvenovania umožňuje detekovať genetickú variabilitu mikroorganizmov. Jedným zo 

známych prístupov identifikácie a klasifikácie bakteriálnych izolátov je metóda MLST 

(multilocus sequence typing). Tento prístup patrí stále medzi zlatý štandard v molekulárnych 

metódach založených na PCR amplifikácii špecifických génov. Kombinovaná genetická 

informácia umožňuje relatívne presnú klasifikáciu baktérií. Najznámejším génom u baktérií 

využívaným pre ich identifikáciu je gén pre 16S rRNA (cca. 1500bp), u húb je to ITS alebo 

28S rRNA.  Nevýhodou tejto metódy je nevyhnutnosť prípravy samostatných izolátov, 

vzhľadom k neschopnosti Sangerovho sekvenovania odlíšiť sekvencie v rámci zmiešanej 

populácie mikroorganizmov.  

Rozvoj masívne-paralelného sekvenovania umožnil dramatický pokrok aj v oblasti 

molekulárnej mikrobiológie. Množstvo nových alternatívnych metodických prístupov 

založených na využití fylogeneticky konzervovanej 16S rRNA bolo popísaných v literatúre. 
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Využitie vysoko-konzervovaných úsekov DNA nachádzajúcich sa medzi deviatimi 

hypervariabilnými oblasťami (V1-V9) umožnilo sekvenovanie individuálnych, ale aj 

kombinovaných hypervariabilných úsekov 16S rRNA.    

Rovnako ako pri iných metódach, aj tu je potrebné zabezpečenie optimálnych 

podmienok. Jedným z limitujúcich faktorov amplikónového sekvenovania je dĺžka 

sekvenačných čítaní, ktoré závisia od sekvenátora. Najčastejšie používanou sekvenačnou 

platformou je Illumina, ktorá dokáže „prečítať“ maximálne 2x300 báz, preto sa finálna dĺžka 

sekvenovaného úseku pohybuje v rozmedzí 500-600bp. Výsledky štúdií rôznych 

sekvenovaných hypervariabilných úsekov (V1-V3, V4, V3, V1-V2, V3-V4, V5-V6, V7-V9) 

často poskytujú líšiace sa informácie a nie sú porovnateľné navzájom. Z toho dôvodu stále 

neexistuje univerzálny protokol pre analýzu zloženia bakteriálnej komunity 

mikroorganizmov.  16S rRNA gén patrí medzi fylogeneticky konzervované aj u archaea, 

a preto je jedným z používaných markerových úsekov reflektujúcich štruktúru tejto  

komunity. Vzhľadom k metanogénnej aktivite týchto mikroorganizmov gén mcrA ktorý 

tvorí súčasť ich genómu, patrí medzi obľúbené markery. Rovnako je potrebný výber 

konzervovaného, ale dostatočne informatívneho úseku pre analýzu zástupcov ostatných ríš. 

Amplikónové sekvenovanie je založené na sekvenovaní PCR produktu, ku ktorému 

sú pripojené adaptérové sekvencie a indexy, ktorých kombinácia umožňuje odlíšiť všetky 

sekvencie patriace jednej vzorke od ostatných sekvencií naraz sekvenovaných vzoriek. 

Sekvenačné knižnice sú zvyčajne sekvenované na platforme Illumina, ale používaná je aj 

Ion PGM Technológia. Výsledné sekvencie sú na základe ich podobnosti porovnávané 

s referenčnými sekvenciami v niektorej z dostupných databáz (Silva, Greengenes, RDP) 

a následne taxonomicky klasifikované. Tento prístup je možné využiť aj pri sekvenovaní 

kratších genomických úsekov. V súčasnosti používanými kritériami sú 97%-99%-ná 

podobnosť medzi sekvenciami tvoriacimi jednu operačnú taxonomickú jednotku (OTU) 

a 99%-ná identita sekvencií pre klasifikáciu na úroveň druhu. OTU je možné vytvárať na 

základe podobnosti s referenčnými sekvenciami alebo de novo, prípadne kombinovaným 

prístupom. 

Univerzálne použiteľným prístupom je tzv. shot-gun sekvenovanie, metagenomické 

sekvenovanie, ktoré využíva fragmentáciu celých genómov mikroorganizmov zastúpených 

v analyzovanom materiáli. Tento prístup umožňuje zachytenie nielen diverzity 

mikrorganizmov, ale aj komplexné funkčné profilovanie mikrobiálnej komunity. 
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Sekvenačná analýza umožňuje odhaliť patogénny potenciál mikroorganizmov, poskytuje 

informáciu o génoch prítomných v rozličných metabolických dráhach, prítomnosti 

bakteriofágov a iných vírusov. Napriek veľkému potenciálu tohto prístupu, pre svoju 

finančnú náročnosť ako aj vyššie nároky na bioinformatickú analýzu nepatrí medzi základné 

metódy profilovania mikrobiálnych komunít.  

V nadväznosti na metódy 2.generácie sekvenovania pomocou krátkych čítaní bola 

vyvinutá tretia generácia sekvenovania pomocou ultra-dlhých čítaní. Najznámejšou 

technológiou využívanou na analýzu mikrobiálnych komunít je Oxford Nanopore 

Technológia umožňujúca generovanie sekvencií v dĺžke niekoľkých kilobáz. Relatívne 

nízke náklady a miniaturizácia prístrojového zariadenia (MinION) robia z neho veľmi 

atraktívnu dostupnú alternatívu. Veľkou nevýhodou je stále vysoká chybovosť technológie, 

ktorá vyžaduje dodatočnú prísnu bioinformatickú analýzu vzhľadom k vysokej 

pravdepodobnosti generovania chimerických taxónov, prípadne falošne pozitívnych 

/negatívnych výsledkov. Naopak sekvenovanie dlhých úsekov umožňuje identifikáciu 

nových mikrobiálnych a virálnych taxónov, ktoré pomocou krátkych čítaní nebolo možné 

identifikovať medzi státisícmi čítaní. Tzv. nanopórové sekvenovanie v kombinácii 

s krátkymi čítaniami z Illumina platformy predstavuje veľmi perspektívny prístup 

k skladaniu kompletných genómov mikroorganizmov. 

 

7. Metatranskriptomika 

  

Metatranskriptomika predstavuje obraz aktuálneho celkového transkriptómu 

všetkých mikroorganizmov analyzovanej vzorky. Umožňuje analýzu nielen transkripčnej 

aktivity baktérií, prvokov, húb, vírusov a archaea, prípadne parazitov prítomných 

v biologickom materiáli, ale aj detekciu RNA molekúl pochádzajúcich od hostiteľa, napr. 

človeka. Vzhľadom k vysokému počtu molekúl ribozomálnej RNA v bunke, a teda aj 

v analyzovanej vzorke (95-99%), dôležitou súčasťou jej analýzy je odstránenie rRNA 

bakteriálnej (16S, 23S, 5S) ako aj eukaryotickej/hostiteľskej (18S, 25/28S, 5S, 5.8S). 
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8. Transkriptomika 

 

8.1. Základné princípy prenosu genetickej informácie 

Transkriptomika je štúdium RNA sekvencií - kópií vybraných oblastí genómu 

transkribovaných za účelom syntézy proteínov alebo vykonávania ďalších funkcií v bunke 

alebo v organizme. Vzhľadom k tomu, že  transkripcia je dynamický proces, transkriptóm je 

odrazom aktuálne transkribovaných génov v bunke v konkrétnom okamihu. Celkový sumár 

RNA molekúl prítomných v bunke alebo v biologickej vzorke v danom okamihu sa nazýva 

transkriptóm. Výsledkom transkripcie je RNA molekula, ktorá je ďalej prekladaná do 

aminokyselinovej sekvencie proteínov. Poradie aminokyselín je teda kódované poradím 

nukleotidov v géne v rámci DNA. Proteíny predstavujú základné nástroje bunky ako aj 

esenciálnu štrukturálnu zložku všetkých živých organizmov.  Prenos genetickej informácie 

z DNA cez RNA do proteínu sa nazýva centrálna dogma. Centrálna dogma molekulárnej 

biológie určuje tok genetickej informácie z DNA do RNA a potom do proteínu. Na 

vytvorenie proteínov z génov sa v jadre vytvárajú kópie RNA, ktoré sa následne transportujú 

do cytoplazmy, kde sa na základe ich sekvencií vytvárajú proteíny. Proces prenosu 

genetickej informácie z DNA do RNA sa nazýva prepis (transkripcia) a proces prenosu 

genetickej informácie z RNA do proteínu sa nazýva preklad (translácia).  

Komunitu mikrobiómu tvoria ako prokaryotické mikroorganizmy (baktérie, 

archaea), tak aj eukaryotické mikroorganizmy (huby, prvoky), ale aj vírusy. Taxonomická 

klasifikácia mikroorganizmov priamo súvisí aj s molekulárnymi mechanizmami, ktoré 

v bunkách prebiehajú a základnými princípmi, ktoré v bunkách platia.  

Replikácia, vytváranie kópií genómu, sa uskutočňuje v jadre prostredníctvom 

enzýmov pod súhrnným názvom DNA-polymeráza. Tieto enzýmy duplikujú DNA.  

DNA sa transkribuje do jedného z niekoľkých typov RNA molekúl ďalšou skupinou 

enzýmov nazývaných RNA polymerázy. Zjednodušene povedané, hlavnými produktmi 

transkripcie sú mRNA (skratka pre messenger RNA), tRNA (skratka pre transferovú RNA) 

a rRNA (skratka pre ribozomálnu RNA). Proces transkripcie prebieha v jadre. Po transkripcii 

dochádza k rôznym posttranskripčným modifikáciám hnRNA (mRNA)  zostrihom len 

u eukaryotických organizmov, pričom zároveň prebieha transport mRNA z jadra do 

cytoplazmy. S prítomnosťou viacerých izoforiem proteínu vzniknutých v dôsledku 
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alternatívneho zostrihu sa stretávame len u eukaryotov. mRNA sa v cytoplazme s pomocou 

ribozómu prekladá do proteínu. Je potrebné uviesť, že existujú mnohé výnimky zo 

všeobecne platnej centrálnej dogmy. Pre bioinformatickú analýzu molekúl vzniknutých 

alternatívnym zostrihom je potrebné pochopiť mechanizmus ich vzniku. 

 

8.2. Alternatívny zostrih, intróny, exóny a izoformy 

Gény kódujúce proteíny v genomickej DNA (gDNA) obsahujú veľké úseky 

nekódujúcich sekvencií nazývaných intróny, ktoré sú súčasťou mRNA molekuly vzniknutej 

transkripciou (transkript) enzymatickým komplexom nazývaným spliceozóm predtým, ako 

je prenesený do ribozómu na transláciu. Časti génu, ktoré zostávajú vo výslednej mRNA 

molekule vďaka prepisu ich sekvencie, sa nazývajú exóny. Jeden gén môže kódovať viac 

ako jeden typ proteínu, a to aj vďaka alternatívnemu zostrihu. Jeden transkript génu môže 

obsahovať jednu sadu exónov, zatiaľ čo iný môže obsahovať inú sadu exónov. Transkripty, 

ktoré vzniknú alternatívnym spájaním rôznych exónov vedúcich k vzniku rôznych 

kombinácií exónov tvoriacich jednu mRNA molekulu sa nazývajú izoformy. Okrem exónov 

môžu tvoriť súčasť mRNA aj intróny. Tie sa považujú za nekódujúce sekvencie, teda 

sekvencie, ktoré sa neprekladajú do aminokyselinového poradia proteínu.  

K alternatívnemu zostrihu exónov dochádza zvyčajne ako k odpovedi na zmenu 

prostredia alebo podmienok, napríklad chorobného stavu. Tento proces zvyčajne zahŕňa 

enzymatické kovalentné modifikácie po biosyntéze proteínov (napríklad k posttranslačnej 

modifikácii môže dôjsť, keď jediný exón kóduje polyproteín, z ktorého sú jednotlivé 

proteíny štiepené proteázou). Aj keď sa zostrih obvykle vzťahuje na mRNA - kódujúcu 

RNA, aj u nekódujúcej RNA môže prebehnúť zostrih. Vzniknuté varianty môžu mať v 

bunke rôzne funkcie. Medzi takéto RNA patria napríklad ribozomálne RNA (rRNA) a 

transférové RNA (tRNA), ktoré sa neprekladajú do proteínov. rRNA tvoria katalytickú 

zložku ribozómu a tRNA sa podieľa na transporte aminokyselín do ribozómu. Sekvencia 

mRNA tvorí pri preklade do proteínu templát, v rámci ktorého nukleotidový triplet - kodón 

je komplementárny so sekvenciou antikodónu tRNA. Existujú však aj iné nekódujúce RNA, 

ktoré sa podieľajú na regulácii génovej expresie väzbou na komplementárne sekvencie DNA 

a mRNA. RNA molekuly sa vo všeobecnosti rozdeľujú na kódujúce a nekódujúce, dlhé 

a krátke molekuly. Známymi malými RNA molekulami sú mikro RNA (miRNA), piwiRNA, 

malé nukleolárne RNA (snoRNA), malé jadrové RNA (snRNA). Okrem nich sú známe dlhé 



19 
 

nekódujúce RNA molekuly, ktoré majú tiež regulačnú funkciu. Analýza transkriptómu 

zahŕňa štúdium expresie rôznych typov RNA avšak najčastejšie sa pod týmto pojmom 

predstavuje analýza expresie proteín-kódujúcich génov, teda transkripcia do mRNA 

molekúl. 

 

9. Vybrané metódy analýzy génovej expresie 

 

Štúdie génovej expresie poskytujú dôležité poznatky o zmenách bunkových 

procesov, čo analýza DNA nedokáže. Určité chorobné stavy sú spojené so zmenou génovej 

expresie, ktorá sa neprejaví na úrovni DNA, teda analýza na úrovni DNA nedokáže odhaliť 

rozdiel alebo príčinu. K takýmto zmenám patrí napríklad aj vznik rôznych typov izoforiem 

proteínov, ktoré vznikajú prekladom alternatívne zostrihnutých RNA transkriptov. Zmena 

v ich expresii sa u človeka môže spájať s vývojovými poruchami, neurodegeneratívnymi 

poruchami a určitými typmi rakoviny. Rovnako na úrovni mikroorganizmov RNA si našla 

množstvo použití v klinických aplikáciách. Existuje aj prepojenie medzi ľudským 

transkriptómom a zmenou v jeho expresii ako odlišnou reakciou organizmu na prítomnosť 

bakteriálnych či vírusových infekcií u febrilných detí. Pre analýzu zmeny transkripcie 

novodobé štúdie používajú tzv. RNA-seq, „omics“ metódu založenú na masívne-paralelnom 

sekvenovaní (MPS). Pôvodne nazývané aj next-generation sekvenovanie (NGS) alebo 

sekvenovanie druhej generácie vzniklo ako nová metóda sekvenovania po Sangerovom 

sekvenovaní. Vzhľadom k paralelnému sekvenovaniu niekoľkých stotisícov až miliónov 

fragmentov je oveľa efektívnejšie, výkonnejšie a informatívnejšie.  

 

9.1. Northern blot 

Jednou z najstarších metód analýzy RNA je Northern blot. Pri tejto metóde sa vzorka 

RNA štiepi na fragmenty, ktoré sa v géli oddelia podľa veľkosti pomocou elektroforetickej 

separácie a potom sa prenesú na membránu (blot).  Na membránu prenesené RNA molekuly 

sú obmývané roztokom obsahujúcim špecifickú sondu, ktorá naviazaním dokáže stanoviť 

prítomnosť konkrétnej RNA a stanoviť tak jej prítomnosť v analyzovanej vzorke. Sonda je 

komplementárna nukleová kyselina (ktorá môže byť buď DNA alebo RNA); je buď 
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rádioaktívne značená alebo umožňuje detekciu s využitím chemiluminiscencie. Množstvo 

detekovaného transkriptu je dané hrúbkou a intenzitou zafarbenia prúžku.  

 

9.2.  RT-PCR  

Alternatívnou technikou je reverzná transkripčná PCR (RT-PCR), ktorá vychádza zo 

štandardnej PCR amplifikujúcej úsek DNA ohraničený dvoma oligonukleotidovými 

sekvenciami -  primérmi. Priméry sú krátke úseky DNA, ktoré sa syntetizujú v laboratórnych 

podmienkach. Vzhľadom k tomu je možné nasyntetizovať ľubovoľnú sekvenciu 

nukleotidov. Štandardne sa syntetizujú dva priméry nazývané aj sada primérov tak, aby 

komplementárne nasadali na sekvencie DNA ohraničujúce amplifikovaný úsek. Keďže 

priméry nasadajú len na DNA sekvencie, RNA je procesom reverznej transkripcie najprv 

prepísaná do DNA a až následne amplifikovaná. Tento proces zabezpečuje enzým reverzná 

transkriptáza, ktorá sa v prírode prirodzene nachádza u retrovírusov. Do reakcie pre reverznú 

transkripciu sa okrem RNA vzorky a enzýmu pridávajú nukleotidy a pufor. V prvom kroku  

dochádza k vytvoreniu kópie RNA vo forme jednovláknovej DNA (ssDNA), známej ako 

komplementárna DNA (ss cDNA).  

Tento proces sa tiež používa pri masívne-paralelnom sekvenovaní RNA ako 

prípravný krok pre RNA-seq (sekvenovanie transkriptómu). Rovnako ako v prípade iných 

PCR experimentov, je extrémne dôležité dbať na presnosť, precíznosť a opatrnosť vzhľadom 

k vysokej citlivosti PCR metódy. Základom experimentu je dobre navrhnutý a 

kontrolovateľný experimentálny dizajn, kritické myslenie a skeptický prístup k 

vyhodnocovaniu výsledkov a vyvodzovaniu záverov. Jedným z hlavných problémov je 

falošná pozitivita metódy v dôsledku prítomnosti kontaminujúcich nukleových kyselín 

(DNA).  

 

9.3. Microarray 

V porovnaní s predchádzajúcimi metódami využiteľnými pri analýze obmedzeného 

počtu vybraných génov metóda microarray umožňuje paralelnú analýzu expresie veľkého 

počtu  génov. Oproti Northern blotingu, ktorý je tiež založený na využití princípu 

hybridizácie, metóda microarray využíva mikročipy. Mikročip poskytuje veľmi podrobné 

informácie o jednotlivých génoch, ktoré boli transkribované. Počas prípravy mikročipu sa 
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naviaže veľké množstvo molekúl jednovláknovej DNA (ssDNA) na čip (tieto molekuly 

ssDNA sa nazývajú „sondy“). RNA, ktorá sa má analyzovať, sa potom reverzne transkribuje 

do cDNA a potom sa nechá hybridizovať s komplementárnymi molekulami ssDNA 

prítomnými na čipe. Po naviazaní cDNA na molekulu fluorescenčne značenej sondy sa 

farbička excituje laserom. Signál je generovaný všade na čipe, kde sa cieľová vzorka 

naviazala na sondy a následne sa detekuje, kvantifikuje a použije  na vytvorenie digitálneho 

obrazu poľa. Nakoniec sa digitálny obraz použije na identifikáciu prepísaných génov. Pri 

použití mikročipov je však dôležitá informácia o analyzovaných sekvenciách vopred, 

pretože na základe známych sekvencií sa syntetizujú sondy pre čip. Potrebné je mať 

k dispozícii sekvenciu genómu alebo transkriptóm, čo je jedno z hlavných obmedzení 

microarray. Pri takejto štúdii je možné analyzovať iba gény, o ktorých je už známe, že v sa 

v danom organizme nachádzajú. Na štúdium celého transkriptómu v neznámom organizme 

je potrebné použiť masívne-paralelné sekvenovanie RNA, tzv. RNA-seq. 

 

9.4. RNA sekvenovanie 

Zatiaľ čo sa mnohé transkriptomické štúdie stále uskutočňujú pomocou techník ako 

sú Northern blot, RT-PCR a mikročipy - mnohé súčasné otázky biomedicínskeho výskumu 

vyžadujú alternatívny prístup založený na nových prelomových metódach, akou je aj  RNA-

seq. V prípade vyššie uvedených metód je možné analyzovať iba informácie o známych 

génoch. Naopak, RNA-seq je možné použiť na štúdium mnohých neznámych génových 

variantov súvisiacich s alternatívnym zostrihom. RNA-seq analýzu je možné vykonať bez 

predchádzajúcej hypotézy a predchádzajúcej vedomosti transkriptómu alebo genómu. 

Takýto prístup je obrovským pokrokom v oblasti biomedicíny. Jedná sa o veľký posun v 

metodológii výskumu, ktorý si tradične doteraz vyžadoval konkrétnu hypotézu. RNA-seq je 

dobre využiteľná pri skúmaní vplyvu infekcie, či stavu ochorenia na človeka ako aj 

v základnom výskume pri analýze mechanizmov odpovedí mikroorganizmov.  

Analýza RNA-Seq je schopná v opačnom poradí krokov umožniť analýzu vzoriek; 

najprv porovnaním s kontrolnou skupinou stanoví a poukáže na rozdiely medzi vzorkami, 

tie následne môžu byť skúmané, aby sa získala predstava o biologickej podstate a asociácii 

týchto génov so skúmaným stavom. To je rozhodujúce napr. pre choroby ako rakovina alebo 

mnohé iné multifaktoriálne ochorenia, ktoré vedú k veľmi variabilným výsledkom v 

prípadoch, ktoré sa prejavujú navonok klinicky rovnako alebo veľmi podobne. Ak jedna 
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skupina klinicky podobných druhov rakoviny vykazuje dobrú odpoveď na liečbu u 70% 

pacientov, potom u ostatných 30% existuje niečo zásadne odlišné. Klasický vedecký prístup 

hovorí, že ako prvú stanovíme hypotézu, to znamená, že vychádzame z pozorovania. Potom 

na základe hypotézy naplánujeme a uskutočníme experimenty, ktoré tieto predpovede 

otestujú.  Naopak, RNA-seq analyzuje celý transkriptóm a identifikuje rozdiely medzi 

transkriptómami bez potreby predchádzajúcich informácií alebo porozumenia triedenia 

vzoriek. Algoritmy sú určené na identifikáciu rozdielov. V tomto prípade je na 

biomedicínskom vedeckom pracovníkovi, aby sa na tieto rozdiely pozrel a zistil, ako by 

mohli byť klinicky významné. Okrem biologicky komplikovaných chorôb, ako je rakovina, 

je RNA-Seq prístup rozhodujúci aj pre nové choroby, ako sú novovznikajúce vírusové 

infekcie. Použitie RNA-seq metódy umožnilo napríklad odvodiť mechanizmus, ktorým 

zikavírus spôsobuje neurologické poškodenie novorodencov vedúce k mikrocefálii po 

expozícii in utero. Techniky ako RNA-seq, ktoré generujú okamžité výsledky, sú schopné 

v relatívne krátkom čase urýchliť výskum novovzniknutých, či neobjasnených chorôb. 

Niektoré ďalšie klinické oblasti, v ktorých je RNA-seq analýza žiadúca, zahŕňajú 

ochorenia asociované s prítomnosťou génových fúzií, alelovo špecifickou expresiou, so 

zmenou regulačných nekódujúcich RNA a extracelulárnych RNA. Vzhľadom k stále 

klesajúcej cene sekvenovania transkriptómu, jeho využitie sa môže v blízkej budúcnosti stať 

jednou z diagnostických metód. Tento prístup je možné využiť aj v cielených štúdiách, kde 

RNA-seq poskytuje úplnejšie a spoľahlivejšie informácie v porovnaní s inými metódami, 

ako sú mikročipy. Samozrejme, pri niektorých štúdiách sú postačujúce aj microarray analýzy 

a fungujú rovnako dobre ako RNA-seq, kým napríklad pri neuroblastómoch výsledky 

transkriptómu pomocou RNA-seq umožnili oveľa lepší diagnosticky relevantný výstup. 

Uplatnenie RNA-seq metódy je oveľa širšie ako len diagnostika. Veľmi perspektívnou 

oblasťou je jej aplikácia pri predikcii účinnosti liekov prostredníctvom zosúladenia 

transkriptómového profilu pacienta so známymi mechanizmami liekových interakcií.  

Pre akékoľvek využitie dát z RNA-seq analýzy, ich kvantifikáciu a ďalšiu biologickú 

interpretáciu je potrebné vedieť dáta primárne spracovať a analyzovať a identifikovať v nich  

biologicky interpretovateľné signály.  
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10. Transkriptomická analýza masívne-paralelným sekvenovaním 

 

10.1. Všeobecný princíp analýzy  

Sekvenátory určené na masívne-paralelné sekvenovanie sú prístroje, ktoré dokážu 

„čítať“ nukleotidovú sekvenciu a previesť tak sekvencie DNA alebo RNA vzorky do 

digitálneho súboru (BAM, SAM, fasta alebo fastq). Tento súbor obsahuje zbierku 

„prečítaných“ - krátkych nukleotidových sekvencií, ktoré možno použiť na štúdium génov, 

transkriptov a ich izoforiem. Celková RNA je najskôr štiepená na malé fragmenty a potom 

reverznou transkripciou prepísaná do cDNA. DNA sa štandardne používa v niektorom kroku 

prípravy vzorky, pretože je oveľa stabilnejšia ako RNA; RNA nemôže prežiť normálny 

proces sekvenovania. Ak je RNA sekvenovaná priamo, musia sa použiť špeciálne častice a 

technológia nanopórov, ktoré pomáhajú chrániť RNA. V procese sekvenovania sa k 

fragmentom cDNA pridávajú adaptéry, ktoré im umožňujú hybridizáciu s povrchom 

sekvenačného čipu. Čipy sú špeciálne sklenené platničky s kanálikmi obsahujúcimi 

oligonukleotidy komplementárne k adaptérom. Proces štiepenia RNA, ich zmeny na cDNA 

a následného pridania sekvenačných adaptérov sa všeobecne nazýva „príprava sekvenačnej 

knižnice“. Len čo je knižnica pripravená, vzorka je pripravená na sekvenovanie pomocou 

prístroja, ktorý číta nukleotidovú sekvenciu fragmentov hybridizovaných na sekvenačný čip. 

 

10.2. Kritériá výberu vhodného sekvenačného prístupu 

Výsledkom MPS je súbor obsahujúci do textovej formy pretransformované 

nukleotidové sekvencie sekvenovanej vzorky. Takýto súbor sa nazýva súbor „hrubých“ 

nespracovaných dát. Génová expresia celkového genómu pozostáva zo sekvencií (čítaní) 

získaných sekvenovaním a ich sumár  umožňuje ďalšiu analýzu. Dôležitým parametrom pri 

sekvenačnej analýze je dĺžka čítaní. Odlišná dĺžka sekvencie získanej zo sekvenačnej 

analýzy ovplyvňuje výslednú dĺžku sekvencií transkriptov. Niektoré prístroje produkujú 

krátke čítania s dĺžkou približne 100 až 600 párov báz (bp) (Illumina), zatiaľ čo iné 

sekvenátory môžu generovať dlhé čítania od 10 do 15 kilobázami (kb) (Oxford Nanopore 

Technology, PacBio). Každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Sekvenovanie pomocou 

krátkych čítaní je cenovo výhodnejšie, čo umožňuje ľahšiu dostupnosť technológie. Krátke 

čítania sú ideálne pri sekvenovaní hlavne krátkych RNA (do 30 nukleotidov), ako sú 
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mikroRNA, kvôli nízkej miere chyby. Dlhé čítania (sekvencie) sa však dajú ľahšie 

matematicky vyhodnocovať, interpretovať a analyzovať. Niektoré analýzy, ako napríklad 

stanovenie hraníc viacerých exónov pre analýzu izoforiem, si vyžadujú dlhé čítania. Dlhé 

čítania uľahčujú analýzu náročných genómov, ako sú napr. genómy s vysokým percentom 

repetitívnych sekvencií (dlhších ako 1 000 bp). Dlhé čítanie tiež uľahčujú zostavenie 

genómových máp de novo. 

Existujú dva základné typy analýzy transkriptómu, a to mapovanie na referenčný 

genóm (genóm z rovnakého organizmu alebo podobného organizmu, s ktorým pracujete) a 

skladanie de novo, bez referenčného genómu. Základnou otázkou, ktorú je potrebné 

zodpovedať pri rozhodovaní, je, ktorý zo spôsobov je vhodné použiť; či je jednoduchšie 

skladať sekvencie odznova (de novo)  alebo je jednoduchšie ich skladať z menšieho počtu 

dlhších sekvencií alebo väčšieho počtu kratších sekvencií. Teda pred samotným 

sekvenovaním je potrebné rozhodnúť, ktorá dĺžka čítaní bude viac vyhovujúca. S týmto 

rozhodnutím súvisí povaha experimentu, rozpočet a počet získaných čítaní sekvenovaním. 

Dôležité je aj zohľadniť výpočtovú kapacitu (server, výkonný počítač, laptop) následne 

použitú pre spracovanie získaných sekvencií.  

Druhým rozhodnutím, ktoré je potrebné urobiť, je využitie jednostranného (single-

end) alebo obojstranného (paired-end) sekvenovania. Pri obojstrannom sekvenovaní 

prebieha sekvenovanie z obidvoch koncov fragmentu, potom sa obidve čítania rovnakého 

fragmentu identifikujú a vytvorí sa pár. Obe sekvencie sa môžu na základe stanovenia 

určitých kritérií prekryť určitou časťou a vytvoriť tak dlhšiu výslednú sekvenciu. Takýto 

prístup zlepšuje presnosť čítania a má ďalšie výhody, ako napríklad schopnosť detekovať 

inzercie a delécie - dôležitá súčasť konštrukcie izoforiem.  

Pri sekvenovaní veľkého počtu vzoriek naraz je potrebný sekvenátor s väčšou 

sekvenačnou kapacitou. Rovnako nároky na párový typ sekvenovania vyžadujú prístroj, 

ktorý to umožňuje. V dnešnej dobe sa sekvenovanie vykonáva pomocou špičkových 

technológií. Rôzne typy sekvenačných systémov boli ďalej optimalizované pre rôzne úlohy. 

Napríklad systém MiSeq od spoločnosti Illumina je často najvhodnejší pre menšie genómy 

a cielené sekvenovanie panelov génov. Systém NovaSeq od spoločnosti Illumina je vhodný 

pre rovnaké úlohy ako MiSeq, ale NovaSeq môže generovať rádovo viac čítaní ako MiSeq, 

trvá dlhšie a sekvenačný beh je nákladnejší. Rádovo vyšší počet čítaní ako MiSeq generuje 

sekvenátor NextSeq, avšak dĺžky čítaní sú kratšie, sekvenátor umožňuje len čítania 
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s maximálnou dĺžkou 2x150bp. Sekvenátory sa tiež líšia svojim výstupom (množstvo 

vygenerovaných dát), kapacitou (maximálnym počtom čítaní na jeden beh), maximálnou 

dĺžkou čítania a dĺžkou behu. Je potrebné brať do úvahy dobu, počas ktorej sekvenátor 

„beží“, sekvenuje a nasledujúcu analýzu, pričom tento proces trvá aj niekoľko dní. Okrem 

platforiem z Illuminy sú k dispozícii mnohé ďalšie platformy, napríklad Ion Torrent PGM, 

Ion Proton, GS Junior a GS FLX, Oxford Nanopre Technology. Dôležité je aj tzv. Q skóre 

alebo skóre kvality, pretože niektoré sekvenátory produkujú sekvencie s vyššou kvalitou ako 

iné. Ak experiment vyžaduje vysoký stupeň presnosti, bude Q skóre dôležitým faktorom pri 

výbere. 

 

10.3. Návrh experimentu analýzy transkriptómu  

Pre naplánovanie experimentu sekvenačnou analýzou transkriptómu je potrebné 

vopred definovať počet porovnávaných skupín (rôznych podmienok), zistiť, či je 

k dispozícii referenčný genóm/transkriptóm a zadefinovať, čo je cieľom analýzy 

(identifikácia nových transkriptov, izoforiem, komparatívna analýza génovej expresie).   

Definovanie skupín sa zvyčajne začína skúmaním podmienok - niekedy je to 

pôsobenie liečiva, terapeutika, zmena podmienok, prítomnosť inhibičných látok, zmena 

stravy, ochorenie, teda porovnanie jednej podmienky voči druhej. Je možné, že v rámci 

analýzy dát sa na základe ich zloženia kvalitatívneho, či kvantitatívneho objavia nové 

podskupiny, ktoré doposiaľ neboli známe. V závislosti od počtu vzoriek a počtu skupín je 

navrhovaný dizajn experimentu. 

  Dostupnosť referenčných sekvencií, zvyčajne genómu je tiež dôležitá, pretože 

sekvenačné čítania zo sekvenačnej analýzy vo .fastq súboroch sú porovnávané s referenčnou 

sekvenciou. Tým je možné identifikovať prítomnosť izoforiem a analyzovať expresiu génov. 

  Pod cieľom analýzy je potrebné si predstaviť určenie konkrétnych porovnaní, ktoré 

je potrebné urobiť, ktoré podmienky, stav mikroorganizmu, časť genómu, konkrétne gény 

porovnávať. Pre tento účel je potrebné identifikovať odlišnosti v expresii čo si zvyčajne 

vyžaduje nájdenie génov alebo znakov, ktoré sú v súlade s týmto porovnaním alebo naopak 

poukázať na neprítomnosť rozdielov v génovej expresii. V takom prípade má zmysel 

analyzovať trendy a korelácie v rámci súborov dát transkriptov alebo napr. metabolických 

dráh. 
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11. Molekulárno-metodické prístupy k sekvenačnej analýze RNA  

 

Rovnako ako pri RT-PCR a mikročipoch, RNA-seq najskôr vyžaduje „premenu“ 

RNA (celkovej alebo fragmentovanej, poly (A) + u eukaryotických buniek) na knižnicu 

fragmentov cDNA s adaptérmi pripojenými k jednému alebo obidvom koncom. Celá 

populácia všetkých týchto fragmentov cDNA - ktorá odráža celú populáciu transkribovanej 

RNA v bunke v čase extrakcie - sa potom sekvenuje masívne-paralelným spôsobom, aby sa 

získali krátke sekvencie z jedného alebo druhého konca (single-end sekvenovanie) alebo 

obidvoch koncov (paired-end sekvenovanie). Dĺžky čítania sa pohybujú od 30 do 400 bp, v 

závislosti od technológie sekvenovania DNA použitej v štúdii. Tieto hodnoty potom 

vstupujú do programov bioinformatickej analýzy.  

Pred rokom 2009 bolo v rámci nukleových kyselín možné sekvenovať len DNA. 

V uvedenom období prišla na trh oxford-nanopore technológia umožňujúca aj priame RNA 

sekvenovanie. Podľa predstáv smerovania experimentu a výskumu je možné pred 

sekvenovaním vytvoriť rôzne typy knižníc. Najobľúbenejšie z nich sú knižnice mRNA / 

„Poly (A)“, malé / nekódujúce RNA a celkové RNA. Výber vhodného typu sekvenačnej 

knižnice je esenciálny pre získanie požadovaných výsledkov. Na trhu existuje veľké 

množstvo komerčných produktov pre prípravu sekvenačných knižníc líšiace sa 

v biochemických princípoch a molekulárnych postupoch. Počas navrhovania experimentu je 

potrebné vybrať aj najvhodnejší prístup pre spracovanie daného typu vzoriek podľa typu 

biologického materiálu, typu uskladnenia, miery degradácie, spôsobu odberu vzorky, 

množstva vzorky, kvality a čistoty nukleových kyselín a ďalších parametrov. Pochopenie 

rozdielu medzi týmito knižnicami je dôležité pre experimentálny dizajn. 

 

11.1. PolyA  / mRNA sekvenačné knižnice 

U eukaryotických buniek má mRNA často 3’ polyadenylovaný chvost, zatiaľ čo 

štrukturálne RNA nie. Využitie tejto vlastnosti preto pri amplifikácii pomocou poly-A 

priméru vytvorí knižnicu, ktorá je obohatená o mRNA. Toto sa robí najmä na odstránenie 

ribozomálnej RNA (rRNA), veľmi bohato zastúpený typ nekódujúcej RNA. rRNA môže 

tvoriť až 90% celkovej RNA, čo znamená, že odstránenie rRNA zo sekvenovanej vzorky je 

nevyhnutným krokom pri príprave mRNA knižnice. Knižnice mRNA predstavujú 
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alternatívu k microarray prístupu génovej expresie, ale poskytujú komplexnejšie pokrytie a 

umožňujú detailnejšie skúmanie transkriptómu.  S rastúcim počtom čítaní na vzorku stúpa 

zvyčajne aj počet identifikovaných transkriptov a zároveň sa zvyšuje odlišnosť v kvantite 

transkriptov. U microarray je častokrát ťažké stanoviť reálnu expresiu génu kvôli príliš 

malému počtu transkriptov (počet transkriptov nedosiahne požadované množstvo a signál 

na microarray čipe nie je zachytený napriek tomu, že transkript je prítomný) alebo príliš 

vysokej expresii génu (počet transkriptov je tak vysoký, že generovaný signál na čipe 

dosiahol hladinu plató; bez ohľadu na vyššie množstvo iného transkriptu vo vzorke nedokáže 

stanoviť rozdiel v ich kvantite). Transkriptóm definujeme ako súbor všetkých mRNA 

molekúl exprimovaných génov organizmu. Knižnica mRNA je v porovnaní s microarray 

pokročilejšou metódou, pretože dokáže identifikovať inzercie / delečné mutácie (indely), 

čím identifikuje (single nucleotide variants, SNV) jednonukleotidové varianty a umožniť 

vylepšenú identifikáciu transkriptov a izoforiem.  

Problémom u prokaryotických mikroorganizmov je však fakt, že ich mRNA 

molekuly nekončia poly (A)+ chvostom, ale buď polyU sekvenciou alebo alternatívnou 

terminátorovou sekvenciou, a teda nie je možné tieto molekuly obohatiť prostredníctvom 

klasických postupov s využitím oligo dT sekvencií naviazaných na magnetické guličky. 

Dôležité je však poznamenať, že aj u baktérií sa stretávame s polymerázou I, ktorá 

dosyntetizováva polyA chvost k mRNA molekule, čím však znižuje jej stabilitu, a tak jej 

životnosť.  

 

11.2. Sekvenačné knižnice malých nekódujúcich RNA 

U biologických vzoriek eukaryotického pôvodu na objavenie a profilovanie 

mikroRNA (miRNA) a ďalších malých nekódujúcich RNA sa vytvorí knižnica pomocou 

protokolu zameraného na RNA v rozmedzí 18 - 23 bp, ktorá obsahuje všetky RNA do 100b/s 

(piRNA, snoRNA a tRNA). Pre miRNA sa môže použiť protokol, ktorý využíva výhodu 

3’hydroxylovej skupiny, ktorú majú mikroRNA z enzymatického štiepenia pomocou 

enzýmov na spracovanie RNA, ako je Dicer a 3’adenylovaný adaptér. Pre malé RNA 

molekuly je potrebné pripojenie adaptérovej sekvencie, pretože technológia sekvenovania 

Illumina nemôže priamo sekvenovať malé RNA; adaptér zabezpečuje dostatočnú celkovú 

dĺžku molekuly, keďže sekvenovanie prebieha mostíkovou amplifikáciou na sekvenačnom 
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čipe. Knižnice zložené z malých RNA akýchkoľvek typov je možné vytvoriť výberom 

veľkosti na géli.  

U prokaryotických mikroorganizmov bola prítomnosť malých RNA molekúl 

dokázaná „len nedávno“, v tomto storočí, a to práve vďaka zavedeniu „omics“ prístupu 

analýzy RNA. Rovnako aj tu môžu byť použité sekvenačné prístupy založené na veľkostnej 

selekcii sncRNA (malé nekódujúce RNA), ktorých veľkosť sa pohybuje medzi 50-200nt.  

 

11.3. Sekvenačné knižnice z celkovej RNA 

Opačným prístupom obohacovania je tzv. ochudobňovanie vzorky, ktoré je založené 

na selektívnom vychytávaní nežiadúcich sekvencií RNA zo vzorky, a to hlavne rRNA. Pre 

tento účel sa využívajú sondy, krátke oligonukleotidové sekvencie naviazané na biotín, ktoré 

hybridizujú s cieľovou sekvenciou. Pridaním magnetických guličiek s naviazaným 

avidínom sú naviazané sekvencie z roztoku oddelené. Výsledná vzorka je obohatená 

o všetky typy RNA okrem vyviazaných zvyčajne ribozomálnych RNA molekúl. Takýto 

prístup je veľmi citlivý na fragmentáciu nukleových kyselín. Celková analýza RNA zahŕňa 

sekvenovanie celého transkriptómu (mRNA) ako aj rôznych foriem nekódujúcej RNA. 

Tento spôsob prípravy sa zakladá na odstránení (deplécii) nielen  cytoplazmatickej 

ribozomálnej RNA (rRNA), u kvasiniek 18S a 25/26S rRNA, baktérií 16S a 23S rRNA, ale 

tiež mitochondriálnej alebo chloroplastovej RNA. V závislosti od organizmu sú používané 

špecifické oligonukleotidové sondy napríklad pre kvasinky alebo baktérie, rastliny, či 

človeka. 

Mitochondriálne a ribozomálne RNA sa odstránia, aby bolo možné sa zamerať na 

širokú škálu nekódujúcich RNA, ako sú miRNA, dlhé nekódujúce RNA (lnc RNA), dlhé 

intergénové nekódujúce RNA (linc RNA), malé jadrové RNA (snRNA), malé jadierkové 

RNA (snoRNA) a ribozýmy. V prípade použitia deplécie rRNA je možné paralelné 

sekvenovanie  a analýza dlhých kódujúcich a dlhých nekódujúcich RNA  molekúl v rámci 

rovnakého sekvenačného behu. Sekvencie malých RNA sú pri príprave sekvenačných 

knižníc zameraných na dlhé RNA molekuly zo súboru sekvenovaných molekúl vylúčené na 

základe veľkostnej selekcie, ktorá je súčasťou sekvenačných postupov. Naopak, pri príprave 

sekvenačných knižníc zameraných na analýzu malých RNA molekúl sú použité selekčné 

postupy vymedzujúce krátke sekvencie. Pri sekvenovaní krátkych molekúl nie je potrebná 

ich fragmentácia na rozdiel od dlhých RNA molekúl, u ktorých sa zohľadňuje aj kvalita 



29 
 

RNA zvyčajne vyjadrená hodnotou RIN. Odlišnosti sa týkajú aj spôsobu ligácie adaptérov 

a amplifikácie fragmentov v polymerázovej reťazovej reakcii. 

Medzi ďalšie knižnice sekvenovania RNA patrí profilovanie ribozómov, single-cell 

RNA a cielené sekvenovanie RNA.  

 

12. Analýza transkriptomických dát z masívne-paralelného 

sekvenovania 

 

Sekvenciu RNA zapisujeme ako poradie nukleotidov A, U, T, G. napríklad UCGA - 

čo je skratka pre uracil (U), cytozín (C), guanín (G) a adenín (A). Uracil je RNA báza, ktorá 

zodpovedá u DNA báze tymínu (T). Pretože je však RNA najskôr reverzne transkribovaná 

do cDNA pre účely sekvenovania, sekvencie uvedené pre RNA sú v skutočnosti 

sekvenovanými reťazcami cDNA, a preto sú vo výslednom súbore uvedené ako kód DNA, 

ako kombinácia T, C, G a A. Rovnako ako pri klasickom Sangerovom sekvenovaní aj pri 

masívne-paralelnom sekvenovaní je každému nukleotidu v získanej sekvencii pridelené 

kvality skóre (Q). Výsledná sekvencia sa môže zobraziť ako chromatogram, ktorý 

predstavuje silu signálu z každej bázy. 

Systém prečíta intenzitu fluorescencie príslušného nukleotidu stanovením 

fluorescencie emitovanej každou jednou bázou a následne pridelí podľa zaznamenanej 

fluorescencie typ príslušného nukleotidu (pri Sangerovom sekvenovaní aj pri sekvenovaní 

na platforme Illumina má každý zo štyroch nukleotidov naviazanú unikátnu fluorescenčnú 

farbičku). Ak je intenzita signálu dostatočne vysoká, aby sekvenátor s maximálnou istotou 

pridelil k signálu fluorescencie nukleotid, písmeno daného nukleotidu je zobrazené 

v najväčšej veľkosti. S klesajúcou istotou prideľovania nukleotidu k zaznamenanému 

signálu sa zmenšuje aj veľkosť prideleného písmena (nukleotidu). Ak je signál slabý, 

nedostatočne zreteľne odlíšiteľný od okolitých nukleotidov alebo ho prekrýva signál z iných 

nukleotidových báz, prípadne je vysoký signál pozadia (šum), výsledná kvalita bázy je nízka 

(písmeno je malej veľkosti) alebo môže dôjsť aj k chybnému zaradeniu nukleotidu.  Preto je 

dôležité použiť vysoko kvalitnú vzorku, sekvenovať tú istú oblasť viackrát a zahrnúť 

informáciu o kvalite sekvencie do výslednej analýzy sekvencie. Vyjadrenie kvality je 

súčasťou sekvencie v súboroch vo formáte fastq.  
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Iným spôsobom vyjadrenia kvality báz v jednotlivých pozíciách sekvencie je 

použitie tzv. QUALS. Táto skratka znamená zlogaritmované skóre kvality, kde kvalita bázy 

je znázornená číselnou hodnotou. Platí, že čím vyššia hodnota, tým s vyššou 

pravdepodobnosťou sa na danej pozícii v sekvencii daný nukleotid nachádza.  Formát fastq 

obsahujúci aj niekoľko stotisíc sekvencií s vyjadrením kvality báz je určený pre veľké 

množstvo sekvencií, čo je typ „big data“, ktoré počítač triedi počas analýzy celého 

transkriptómu.  

 

12.1. Detekcia mRNA molekúl 

Interpretácia transkriptomických údajov zahŕňa problémy spojené s „big data“, 

napríklad ako efektívne spracovávať veľké súbory údajov, aby ich výsledná štruktúra bola 

zrozumiteľná a na ich základe potom formulovať hypotézy, ktoré je možné testovať 

pomocou štatistických metód. mRNA alebo proteín kódujúca RNA je jednou z 

najjednoduchších a najviac zaujímavých molekúl na analýzu. Transkripty kódujúce proteíny 

sa dajú pomerne ľahko identifikovať (oveľa ľahšie ako funkčná nekódujúca RNA). Funkčne 

ich anotovať je možné vďaka mnohým proteínom, ktoré sú uložené  v rôznych databázach. 

Pre nájdenie proteín-kódujúceho génu je potrebné identifikovať otvorený čítací rámec 

v rámci sekvencie. Funkčné nekódujúce RNA je oveľa ťažšie analyzovať. Musia sa použiť 

zložité algoritmy zamerané na vyhľadávanie a identifikáciu konzervovaných úsekov a 

energeticky stabilných sekundárnych a terciárnych štruktúr.  

Aj keď existujú mnohé spôsoby na identifikáciu prítomnosti proteínov vo vzorkách, 

RNA-Seq znamená sekvenovanie celého transkriptómu alebo analýzu všetkých génov 

transkribovaných v bunke (to či všetky transkribované RNA molekuly prechádzajú aj 

procesom translácie z tejto analýzy nie je jasné). Namiesto cielených údajov (experimenty 

zostavené tak, aby odhalili prítomnosť alebo hladinu exprimovaných špecifických proteínov, 

ako je napríklad ELISA), dostávame veľa necielených údajov. Medzi najjednoduchšie 

zmysluplné štruktúry, ktoré sa v takýchto dátach dajú nájsť, patria otvorené čítacie rámce 

(ORF), ktoré sú úsekmi nukleotidov kódujúcich reťazec aminokyselín - polypeptid, ktorý sa 

nakoniec stane proteínom alebo súčasťou proteínu.  

 Otvorený čítací rámec (ORF) je sekvencie nukleotidov, ktorá kóduje jeden proteín. 

Začína tripletom nukleotidovej RNA kódujúcim štartovací kodón a končí nukleotidovým 

tripletom kódujúcim stop kodón. Zatvorený čítací rámec je prerušovaný terminačnými 
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kodónmi, a preto nedochádza k následnej syntéze dostatočne dlhého polypeptidu. 

U všetkých organizmov iniciačný (štartovací) kodón AUG kóduje aminokyselinu metionín 

a koniec otvoreného čítacieho rámca končí jedným z troch terminačných (stop) kodónov 

(UAA, UAG, UGA).  

U prokaryotických mikroorganizmov transkripciou štruktúrnych génov vzniká 

primárny transkript – mRNA, ktorá obsahuje sekvenciu (Shine-Dalgarnova sekvencia) 

prostredníctvom ktorej sa môže naviazať na ribozóm za účelom translácie. Avšak mRNA 

u baktérií je polycistronická, takže jedno vlákno mRNA nesie informáciu pre viacero 

štruktúrnych génov. Bakteriálna mRNA neobsahuje polyA chvost a tiež nepodlieha 

posttranskripčnej modifikácii. 

U archaea  sa štandardne intróny v DNA nenachádzajú a primárne transkripty tiež 

intrónové sekvencie neobsahujú. Výnimku tvoria gény pre 16S rRNA, 23S rRNA a tRNA, 

u ktorých boli krátke intrónové sekvencie (14-106 nukleotidov) identifikované. 

V otvorenom čítacom rámci sú u eukaryotických mikroorganizmov v genomickej 

DNA často rôzne intróny. Avšak pri použití cDNA na vyhľadávanie ORF je možné tento 

problém eliminovať, pretože súbor cDNA sekvencií obsahuje iba exprimujúce sa gény. 

Využitie cDNA má však určité obmedzenia. Niektoré mRNA toho istého génu upravené 

zostrihom majú rôznu dĺžku ovplyvnenú rozličným počtom a kombináciou exónov, tvoria 

izoformy. Pri analýze dát môžu na prvý pohľad vyzerať ako pochádzajúce z odlišných génov 

a môžu tak ovplyvňovať mapovanie transkriptov na genóm /transkriptóm. Alternatívne 

zostrihy zvyšujú počet transkriptov RNA, a v prípade génov kódujúcich proteíny aj počet 

proteínov, ktoré dokáže vyprodukovať jeden gén. V prípade nekódujúcej RNA môže rôzny 

alternatívny zostrih produkovať varianty RNA s rôznymi funkciami. 

 

12.2. Spracovanie transkriptomických dát  

Analýza transkriptómu pozostáva z niekoľkých krokov. Predpríprava dát (surových 

čítaní) zahŕňa základnú úpravu sekvencií čítaní. Mapovanie čítaní na referenčný genóm 

a následná úprava ich pozície predchádzajú sčítaniu namapovaných sekvencií a ich 

štatistickému spracovaniu, vizualizácii a vyhodnoteniu výsledkov. Súslednosť jednotlivých 

krokov analýzy vytvára tzv. workflow alebo pipeline, čo je súbor bioinformatických 

nástrojov vzájomne prepojených tak, že nasledujúci využíva ako vstupný súbor dáta, ktoré 
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sú výstupom predchádzajúceho bioinformatického nástroja. Každý z použitých 

bioinformatických nástrojov vyžaduje ako vstupný súbor dáta v určitom formáte. V nich sú 

dáta štrukturované, usporiadané tak, aby boli bioinformatickým nástrojom čitateľné. 

Jednotlivé nástroje vykonávajú opravu chýb pri čítaní, očistenie dát od technickej variability, 

mapovanie na genóm alebo transkriptóm a spracovanie namapovaných čítaní. Výsledkom je 

zoznam génov, na ktoré sa aspoň u jednej vzorky namapovali čítania zvyčajne v tabuľkovej 

forme, s ktorou je možné ďalej štatisticky pracovať. Výsledok môže obsahovať aj zoznam 

izoforiem u jednotlivých génov, ktoré sa odlišne exprimujú za odlišných podmienok.   

Identifikácia vhodných bioinformatických nástrojov umožňujúcich spracovanie 

vzorky hrubých sekvenačných dát, ich usporiadanie do logicky na seba nadväzujúcich 

krokov až po získanie výsledného porovnania génovej expresie spracovanej štatistickou 

analýzou a vizualizované s použitím vhodných programov môže byť implementovaná aj do 

klinickej diagnostiky ako bioinformatická platforma.  

 

12.2.1. Predpríprava dát 

Predpríprava dát slúži na odstránenie technických sekvencií, ktoré sú naviazané na 

sekvencie cDNA alebo prítomné vo vzorke nenaviazané. Tento proces slúži na  elimináciu 

nežiadúcich technických artefaktov, ktorými sú hlavne adaptérové sekvencie. Sekvenčné 

adaptéry je potrebné oddeliť od sekvenovaného úseku RNA a zároveň je potrebné dáta 

previesť do formátu, ktorý je možné využiť v nasledujúcom algoritme. Na vytvorenie súboru 

kvalitných čítaní mapovaných na genóm je možné odstrániť adaptéry z  5´a 3´ koncov 

sekvencií, prípadne odstrániť aj celé nekvalitné čítania a PCR duplikáty pomocou rôznych 

bioinformatických nástrojov, akými sú napr. AdapterRemoval, Cutadapt, fastp, Skewer, 

Trimmomatic, PCR clean, Picard MarkDuplicates. 

 

Odstránenie PCR duplikátov 

V procese prípravy sekvenačnej knižnice sa využíva aj metóda PCR (polymerázová 

reťazová reakcia), počas ktorej dochádza k nešpecifickej amplifikácii sekvencií. Zároveň tak 

dochádza k vzniku PCR duplikátov, teda kópií originálnych sekvencií prítomných vo vzorke. 

Pre analýzu dát je potrebné všetky duplicitné čítania z výstupných sekvenačných dát 

odstrániť. Prítomnosť duplicitných čítaní z amplifikácie pomocou PCR môže skresliť odhad 
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úrovne génovej expresie jednotlivých génov. Vstupný formát do tejto analýzy je fastq alebo 

fasta. Po odstránení PCR duplikátov je výstupom rovnaký formát dát, teda fastq alebo fasta. 

 

Odstránenie adaptérových sekvencií 

Algoritmus odstraňujúci adaptérové sekvencie, napr. Trimmomatic, využíva 

informácie z databázy, ktorá uchováva sekvencie,  ktoré sú všeobecne dostupné od výrobcov 

sekvenačných chemikálií a sú známe svojim použitím v oblasti masívne-paralelného 

sekvenovania ako adaptéry. Výsledkom tohto procesu je nový súbor fastq, ktorý obsahuje, 

tzv. očistené čítania použiteľné na mapovanie. 

U niektorých starších sekvenátorov dochádza počas sekvenovania k vnášaniu chyby, 

k zaznamenaniu chybného nukleotidu. Bioinformatické nástroje určené pre odstránenie chýb 

v sekvenciách sa používajú len v prípade použitia staršieho spôsobu prípravy sekvenačných 

knižníc. Na korekciu chyby sa používajú napr. eMER, CORAL, ECHO a RACER. Asi 75% 

všetkých chýb vzniknutých pri  sekvenovaní je možné opraviť použitím ich algoritmov. 

Predbežné spracovanie dát môže byť dôležitým krokom v analýze a môže pomôcť 

eliminovať množstvo artefaktov, ktoré môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom počas 

mapovania čítaní.  

Pre prípravu experimentu je vhodná príprava pilotnej štúdie za účelom nastavenia 

použitia rôznych analytických metód, použitia rôznych algoritmov na porovnanie s 

referenčným genómom. Rovnako je dôležité overiť kvalitu týchto algoritmov pomocou 

štandardu. Na zjednodušenie procesu predbežnej analýzy je možné vytvoriť simuláciu. 

Simulácia vygeneruje nespracované čítania na základe prednastavených nastavení. 

Simulované hodnoty je možné použiť na porovnanie a testovanie metód analýzy.  

 

12.2.2. Mapovanie na referenčný genóm 

Krátke čítania generované počas sekvenačnej analýzy transkriptómu musia byť 

namapované na referenčný genóm, ktorý sa zvyčajne používa ako referenčná sekvencia pre 

transkriptóm. Všeobecným cieľom pri mapovaní sekvenačných čítaní je zistiť skutočnú 

pozíciu (umiestnenie) každého čítania s ohľadom na použitý referenčný genóm. Mapovanie 

čítaní ovplyvňuje aj samotná použitá referenčná sekvencia. Niektoré genómy obsahujú 
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veľké množstvo repetitívnych sekvencií, môžu byť chybne „poskladané“, niektoré časti 

genómu môžu chýbať alebo sa v ňom môžu nachádzať neodstránené chyby vnesené počas 

sekvenovania, jednonukleotidové varianty (SNV), inzercie, delécie. Bioinformatické 

nástroje určené pre mapovanie čítaní musia zohľadniť aj tieto kritériá a byť flexibilné. 

Nastavením striktnosti mapovania čítaní dochádza k selekcii len vybraných čítaní 

spĺňajúcich nastavené kritériá k ich namapovaniu. Ostatné čítania sa nenamapujú. Každý 

z bioinformatických nástrojov disponuje odlišnými možnosťami nastavenia, a preto 

neexistuje jeden univerzálny, rovnako ako neexistujú univerzálne pravidlá použiteľné pre 

všetky typy experimentov, či organizmov. Rovnako ako u všetkých krokov v procese 

spracovania súboru dát, aj tu je potrebné skúšanie a experimentálne nastavenie parametrov.   

Bowtie je vysokovýkonný nástroj na mapovanie krátkych čítaní, ktorý využíva 

Burrows-Wheeler index. Tento algoritmus je možné použiť s rôznymi prednastavenými 

možnosťami, napríklad pre rôzne alternatívy mapovania je možné použiť bowtie s 

označením „-g“ (mapovanie na genóm), „-i“ (mapovanie na izoformy) a „-t“ (mapovanie na 

transkriptóm). 

Bowtie2 je algoritmus používaný na mapovanie surových transkriptomických čítaní  

na sekvenciu genómu rovnakého alebo podobného druhu, ktorý slúži ako referenčný genóm. 

Ten môže byť tvorený buď kontinuálnou kompletnou sekvenciou alebo súborom rôzne 

dlhých sekvencií spolu tvoriacich genóm, no navzájom nespojených, ktoré sa nazývajú 

kontigy.  Tento postup pomôže kvantifikovať čítania spojené s exprimovanými génmi. 

V prípade identifikácie izoforiem, okrem počtu namapovaných čítaní je možné detekovať aj 

miesta, kde sa stretávajú exóny s intrónmi a identifikovať prerušenie mapovanej sekvencie 

alebo jej kontinuálne namapovanie. Rôzne možnosti mapovania závisia od toho, aký typ 

genómu sa používa, či už je dobre anotovaný alebo nie. Dĺžka procesu identifikácie 

transkriptov závisí hlavne od zámeru analýzy -  identifikovať izoformy alebo nie. V prípade 

identifikácie izoforiem je celkový postup náročnejší a zdĺhavejší. 

Jedným zo spôsobov analýzy transkriptómu je mapovanie na sekvencie referenčných 

transkriptov. Bowtie2-t je algoritmus mapovania transkriptómov založený na Bowtie2 a je 

vhodný na mapovanie sekvenačných čítaní na referenčné transkripty. Súbor referenčných 

transkriptov je možné vygenerovať použitím súboru GTF a súboru referenčného genómu. 

Bowtie2 je algoritmus, ktorý využíva krátke sekvencie (k-mer) v rámci sekvencie 

analyzovaných sekvenačných čítaní, zmení sekvenciu na reverse-complement a mapuje na 
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referenčné sekvencie transkriptov. Potom sa zaznamenajú ich polohy na referencii a doplnia 

sa zvyšné časti sekvencií.  

TopHat je bežne používaná sada algoritmov, ktorá mapuje čítanie cez hraničné 

úseky medzi exónmi a intrónmi. Táto sada bioinformatických nástrojov predstavuje zlatý 

štandard pre mapovanie a detekciu izoforiem. Výsledkom novších verzií tohto nástroja sú 

TopHat2 a HiSat2. TopHat je flexibilný a dá sa použiť rôznymi spôsobmi. Okrem mapovania 

čítaní priamo na referenčný genóm, z ktorého čítania pochádzajú, je možné ho použiť aj na 

mapovanie čítaní nového druhu s využitím referenčnej sekvencie taxonomicky najbližšieho 

príbuzného druhu. Mnohé z týchto nástrojov využívajú ďalšie algoritmy, ktoré sa 

zameriavajú iba na mapovanie čítaní. 

TopHat2 je mapovací algoritmus detekujúci prítomnosť intrónových sekvencií 

prerušujúcich exóny. To znamená, že dokáže namapovať jednu časť čítania na exón A a 

identifikovať druhú časť čítania na exóne B alebo exóne C. TopHat2 mapuje čítania na 

referenčný genóm pomocou Bowtie2, Potom, čo sú čítania namapované pomocou Bowtie2, 

TopHat2 analyzuje výsledky mapovania určí hranice medzi exónmi/intrónmi, čím 

identifikuje izoformy. 

HiSat2 (hierarchické indexovanie na zostupné zarovnanie transkriptov) je 

alternatívny algoritmus mapovania v porovnaní s TopHat2. Podobne ako v prípade TopHat2 

mapuje čítania na referenčný genómom a vytvára čítania prerušené intrónom pokračujúce 

na ďalšom exóne, ktoré použije na zloženie výsledných sekvencií transkriptov. HiSat2 

používa dva typy označenia transkriptov, a to podľa schémy založenej na Burrows-

Wheelerovej transformácii a Ferragina-Manzini indexe (FM), ktorý na určenie správnej 

pozície čítania na genóme využíva dva typy indexov: celogenómový index FM na ukotvenie 

každého čítania a početné lokálne indexy FM na veľmi rýchle rozšírenie mapovaného úseku 

čítania.  

Varianty transkriptov jednotlivých génov vzniknutých alternatívnym zostrihom je 

možné vygenerovať pomocou informácií o mapovaní čítaní na exóny a intróny získané z 

nástrojov TopHat alebo HiSat. Cufflinks bioinformatický nástroj potom na poskladanie 

sekvencií transkriptov používa čítania namapované na genóm a v rámci nich skupinu čítaní 

mapovaných na hranice exón/intrón identifikované napr. pomocou TopHat2. Algoritmus 

odhaduje počet namapovaných transkriptov. Prvým krokom pri zostavovaní fragmentov je 

identifikácia odlišných fragmentov pochádzajúcich z odlišných izoforiem mRNA. 
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V prípade, že sekvencie transkriptov namapované na genóm sa prekrývajú s už anotovanými 

génmi, transkripty sú priradené takémuto génu. Výsledkom mapovania je aj vygenerovanie 

nového GTF súboru,  bioinformatickým nástrojom CuffMerge, ktorý obsahuje informáciu 

z pôvodného GTF súboru a novo identifikovaných anotovaných izoforiem transkriptov.  

  

12.2.3. Stanovenie počtu čítaní 

Po krokoch predbežného spracovania a mapovania sa vygenerujú hodnoty expresie 

pre gény a izoformy a zobrazia v tabuľke expresie. Toto je možné vykonať pomocou 

algoritmu s názvom RSEM (RNA-Seq by Expectation Maximization), ktorý kvantifikuje 

transkripty na základe ich usporiadania na referenčnej sekvencii (SAM súbor). RSEM 

poskytuje nasledujúce výsledky: expresia génov (v FPKM a absolútnych počtoch), expresia 

izoformy (v FPKM a absolútnych počtoch) a štatistika mapovania, ktorá obsahuje súhrnné 

údaje o spôsobe mapovania a o tom, koľko čítaní nebolo vôbec namapovaných. Je možné 

použiť aj iné metódy kvantifikácie, vrátane HTSeq alebo Sailfish.  

Sailfish je výpočtová metóda na kvantifikáciu množstva už skôr anotovaných 

izoforiem RNA z údajov RNA-seq. Metóda sa úplne vyhýba načítaniu mapovania, čo je 

časovo náročný krok vo všetkých súčasných metódach, a poskytuje kvantifikačné odhady 

oveľa rýchlejšie ako súčasné prístupy (zvyčajne 20-krát rýchlejšie) bez straty presnosti. 

Sailfish je príkladom jednoduchého algoritmu na časovo efektívnu kvantifikáciu expresie 

rôznych izoforiem génov. 

HTSeq je skript založený na programovacom jazyku Python a je využívaný na 

kvantifikáciu génovej expresie. Vzhľadom na súbor obsahujúci sekvencie namapované na 

genóm alebo transkriptóm (SAM alebo BAM súbor) a súbor informácií týkajúcich sa pozície 

jednotlivých znakov (features) na genóme (súbor GTF) vypočítava HTSeq množstvo čítaní 

mapujúcich sa na každý znak. Algoritmus môže byť použitý ako alternatíva k RSEM. 

Počty expresie môžu byť v hrubých počtoch, RPKM (počet čítaní na kilobázu 

transkriptov na milión namapovaných čítaní), FPKM (fragmenty na jednu kilobázu 

transkriptu na milión namapovaných čítaní) alebo TPM (transkripty na milión 

namapovaných). 
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12.2.4. Skladanie transkriptov a identifikácia izoforiem  

Alternatívny zostrih (AS) je post-transkripčný regulačný mechanizmus, ktorý 

umožňuje jedinému génu produkovať viac mRNA transkriptov (izoforiem). Niektoré z rolí 

AS zahŕňajú reguláciu génovej expresie v reakcii na podnety prostredia a vývojové zmeny. 

Okrem toho, že prispievajú k diverzite a regulácii proteínov, niektoré varianty AS môžu byť 

nefunkčné a rýchlo sa odbúravať, čo poskytuje bunkám ďalší mechanizmus na reguláciu 

génovej expresie po transkripcii, ešte pred samotnou transláciou. AS sa vyskytuje ako 

normálny jav u eukaryotov a je hojnejšie zastúpený u vyšších eukaryotov ako u nižších 

eukaryotov.  

Pre určenie izoforiem je možné použiť buď spôsob identifikácie hranice exón/intrón 

alebo použiť už identifikované izoformy.  

IsoLasso je regresný prístup LASSO algoritmu slúžiaceho na skladanie  

transkriptómov z RNA-Seq dát. Cieľom je poskladanie všetkých transkriptov mRNA celej 

dĺžky súčasne z miliónov krátkych čítaní. IsoLasso je nástroj na zostavovanie 

transkriptómov založený na RNA-Seq analýze s cieľom určenia rovnováhy medzi 

maximalizáciou presnosti predikcie, minimalizáciou interpretácie a maximalizáciou 

úplnosti. Maximalizácia presnosti predikcie, vyžaduje, aby odhadované úrovne expresie 

založené na zostavených transkriptoch boli čo najbližšie k pozorovaným pre každú 

exprimovanú oblasť genómu. Minimalizácia interpretácie znamená, že cieľom je 

minimalizovať procesy súvisiace s predikciou transkriptov a maximalizácia úplnosti, 

vyžaduje, aby bol maximálny počet čítaní namapovaný. 

Cufflinks používa na zostavenie transkriptov mapu genómu s namapovanými 

čítaniami identifikovanými pomocou TopHat2 alebo iného mapovacieho algoritmu citlivého 

na exón/intrón hranice. CuffMerge vygeneruje nový GTF súbor nesúci informáciu o pozícii 

jednotlivých znakov (napr. génov), pričom kombinuje informáciu z pôvodného GTF súboru 

a novoidentifikovaných transkriptov.  

Po zložení sekvencií transkriptov nasleduje detekcia exónov. Transkripty sú tvorené 

exónovými sekvenciami a detekcia exónov je detekcia očakávaných exónov nachádzajúcich 

sa v referenčnom genóme. Výsledkom procesu identifikácie je súbor GTF, ktorý je sumárom 

anotácií predikovaných exónov v genóme. Prítomnosť nových exónov je možné 

identifikovať napr. na základe zvýšeného počtu sekvencií mapujúcich sa na gén.  
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AUGUSTUS je algoritmus predikcie exónov založený na generalizovanom skrytom 

Markovovom modeli (GHMM). Algoritmus sa nespolieha na výsledky mapovania, ale na 

určenie exónov použitím „genomických identifikátorov“, napríklad ORF. Tento algoritmus 

možno použiť na vygenerovanie zoznamu všetkých exónov prítomných v nespracovaných 

údajoch (nenamapovaných). Novo generovaný zoznam exónov sa potom môže použiť na 

identifikáciu transkriptov tak, že sa najskôr namapujú všetky čítania, použije sa algoritmus 

citlivý na detekciu hraníc exón/intrón a potom sa exóny zostavia do transkriptu pomocou 

algoritmu CuffLinks. Na vizualizáciu namapovaných dát je možné použiť JBrowse softvér 

alebo IGV nástroj, ktorý bol navrhnutý na narábanie s veľkými sekvenačnými dátami vo 

formátoch BAM alebo SAM.  

Technológie masívne-paralelného sekvenovania umožňujú rýchlu a lacnú 

celogenómovú aj transkriptomickú analýzu a poskytujú dôležité informácie o génovej 

štruktúre, expresii transkriptu a alternatívnom zostrihu. Kľúčom k tomu je presná 

identifikácia spojení exón-exón zo sekvenovaných čítaní (RNA-seq). Bolo vyvinutých 

množstvo RNA-seq alignerov, nástrojov na mapovanie, schopných pri mapovaní na gén 

rozdeliť čítanie medzi exóny prerušené intrónom - cez tieto zostrihové spojenia (Splice 

junctions); a tak identifikovať nové izoformy, avšak ukázalo sa, že aj keď správne 

identifikujú väčšinu skutočných hraníc dostupných v danej vzorke, často tiež produkujú 

veľké množstvo nesprávnych údajov. 

Alternatívnu a presnejšiu formu identifikácie transkriptov predstavuje mapovanie 

priamo na už známe izoformy. Moduly v tejto fáze vytvárajú expresiu profilov všetkých 

detekovaných izoforiem a určujú počet exprimovaných kópií pre každú izoformu zvlášť. 

Tieto moduly pracujú s namapovaným súborom (SAM alebo BAM pre Cuffmerge) a 

zoznamami izoforiem v GTF formáte. Na kvantifikáciu expresie jednotlivých izoforiem je 

možné použiť buď pôvodné mapovanie čítaní na genóm alebo opakované mapovanie čítaní 

na novoposkladané izoformy. Po namapovaní je stanovený počet sekvencií pre každý z 

exónov génu. Na tento účel sú k dispozícii rôzne moduly, napr. Cufflinks, CuffMerge, 

CuffDif a RSEM. 
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12.2.5. Stanovenie počtu transkriptov  

RNA-seq umožňuje v konečnom dôsledku odhad počtu exprimovaných génov 

založený na počte detekovaných transkriptov tvorených zo sekvenačných čítaní.  Pre 

použitie informácie o počte čítaní pre vzájomné porovnávanie vzoriek musia byť tieto 

normalizované. Diskrepancia pri porovnávaní môže vzniknúť v dôsledku odlišnej  dĺžky 

génu a hĺbky sekvenovania. Je pravdepodobnejšie, že pri sekvenovaní dlhšieho transkriptu 

RNA mapovaného na väčší gén, dôjde k namapovaniu čítania ako v prípade kratšieho 

transkriptu. Platí, že čím väčší počet čítaní, tým je hĺbka sekvenovania väčšia a zároveň aj 

pravdepodobnosť, že dôjde k namapovaniu čítania aj kratšieho transkriptu a zvýši sa počet 

mapovaných čítaní dlhšieho transkriptu. Vyšší počet čítaní dlhšieho transkriptu však 

neznamená zvýšenie jeho expresie v dôsledku biologického rozdielu. Pre účely normalizácie 

počtu čítaní sa používajú RPKM (reads per kilobase per million) a FPKM (fragments per 

kilobase per million) hodnoty, menej často TPM (transcripts per million). 

FPKM predstavuje počet fragmentov na kilobázu / na milión čítaní pri použití 

párových čítaní, zatiaľ čo RPKM znamená hodnotu počtu čítaní na kilobázu normalizovanú 

na milión čítaní a používa sa pri sekvenovaní z jedného konca. Sekvenovanie s použitím 

párových čítaní znamená sekvenovanie z obidvoch koncov jednotlivých fragmentov,  každý 

fragment je tak reprezentovaný väčšinou dvoma čítaniami. Niekedy je však fragment 

reprezentovaný len jedným kvalitným čítaním len z jedného konca  (iba sekvenovanie 

jedného konca vyprodukovalo čítanie vysokej kvality). Znamená to, že v takomto prípade 

by bolo falošne pozitívne tvrdenie, že fragment s dvoma čítaniami (jeden z každého konca) 

je z génu exprimovaný dvakrát viac ako gén, ktorý má iba jedno kvalitné čítanie. Program 

FPKM tento problém eliminuje použitím počtu fragmentov (1 fragment môže byť jedno 

alebo dve párové čítania) na kilobázu / milión ako počet individuálnych čítaní na kilobázu / 

milión. Výsledkom je číselná hodnota, ktorá zodpovedá hodnote RPKM pri sekvenovaní z 

jedného konca. Pri použití normalizácie počtu čítaní pomocou TPM sú do úvahy brané tiež 

dĺžka transkriptu a hĺbka sekvenovania, ale v opačnom poradí a s určitými obmenami. Pri 

tomto prístupe je potrebné deliť počet čítaní mapovaných na gén dĺžkou génu a potom 

normalizovať na milión (celkový počet čítaní delený miliónom). Rozdiel v prístupoch 

normalizácie spočíva v stanovení absolútnej hladiny expresie (RPKM a FPKM) alebo 

relatívnej hladiny expresie (TPM). Vďaka tomu je expresia porovnateľnejšia medzi druhmi 

a vzorkami.  
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Po získaní štrukturovanej tabuľky expresie génov alebo izoforiem, je možná ďalšia 

analýza týchto údajov. Ďalšia časť analýzy sa nazýva post-processingom, čo zahŕňa kroky 

nasledujúce po spracovaní (processingu) dát. Medzi takéto kroky môže patriť transformácia 

dát, filtrovanie, normalizácia dát medzi vzorkami, diferenciálna expresia, štatistická analýza 

a iné. 

 

12.2.6. Diferenciálna expresia 

Základným cieľom sekvenovania transkriptómu je stanovenie odlišnej génovej 

expresie medzi dvoma podmienkami, napr. u rovnakého mikroorganizmu základným 

stavom a stavom ovplyvneným zmenou vonkajších podmienok, pôsobením chemickej látky, 

terapeutika alebo porovnanie transkripčnej aktivity divého typu organizmu voči mutantnému 

typu alebo geneticky modifikovanému mikroorganizmu. Pre komparatívnu analýzu je po 

získaní tabuľky génovej expresie cieľom údaje transformovať z formy zoznamu 

exprimovaných génov na číselné hodnoty použiteľné ako súradnice charakteristické pre 

danú vzorku. Až následne po transformácii je možné vykonať test na zistenie štatisticky 

významných rozdielov na úrovni expresie aj pomocou bioinformatických nástrojov, ktoré 

dokážu génovú expresiu porovnať (DESeq, edgeR). Kvantitatívne a diferenciálne štúdie sú 

do veľkej miery určené kvalitou mapovania čítaní a presnosťou rekonštrukcie izoforiem. 

 

12.3. Spracovanie tabuľky génovej expresie 

Tabuľka génovej expresie máva štandardné členenia na riadky a stĺpce, pričom 

v riadkoch sa nachádzajú názvy génov odvodené zvyčajne od genómu, ktorý bol použitý ako 

referenčný, kým názvy vzoriek sú umiestnené v prvom riadku tabuľky v stĺpcoch. Každá 

vzorka (stĺpec) je reprezentovaná súborom číselných hodnôt prislúchajúcich jednotlivým 

génom tabuľky. Týchto hodnôt môže byť aj niekoľko tisíc (počet riadkov tabuľky).  

Hodnoty, vzorky v tabuľke je možné filtrovať, vyberať konkrétne hodnoty alebo gény a 

robiť komplexnú analýzu celej tabuľky napríklad jej normalizáciu pomocou kvantilovej 

normalizácie, ktorá poskytuje „normálnu distribúciu údajov“, alebo stanoviť mieru 

variability medzi vzorkami pomocou analýzy základných komponentov (PCA). 
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12.3.1. Odstránenie genomickej informácie bez expresie 

Tabuľka génovej expresie obsahuje celkový zoznam génov nachádzajúcich sa na 

použitom referenčnom genóme bez ohľadu na ich expresiu. Základom je odstránenie 

neexprimujúcich sa génov z tabuľky, v tabuľke sú viditeľné ako riadky len s nulovou 

hodnotou u všetkých analyzovaných vzoriek. Tento krok je súčasťou snahy znížiť tzv. false 

discovery rate (FDR). V štatistike existujú nulové a alternatívne hypotézy. Nulová hypotéza 

vo všeobecnosti tvrdí, že neexistuje žiadny rozdiel medzi skupinami alebo v rámci nich 

alebo medzi vzorkou a populáciou, z ktorej podľa nášho názoru pochádza. Alternatívnou 

hypotézou je, že určitý rozdiel existuje. Na to, aby bolo možné dokázať rozdiel medzi 

porovnávanými skupinami vzoriek je potrebné nulovú hypotézu vyvrátiť, dokázať 

alternatívnu. Pre tento účel sa najčastejšie používa p-hodnota 0,05, hoci je možné použiť aj 

prísnejšiu úroveň, napr. 0,01, ktorá sa rovná pravdepodobnosti, že sa môžeme mýliť pri 

odmietnutí nulovej hypotézy. Čiže ak odmietneme nulovú hypotézu, ktorá ale platí (je 

skutočná), je to chyba typu I. To, ako veľmi sa môžeme mýliť určuje p-hodnota (hladina 

významnosti, signifikancia). Toto je podstata „štatistickej významnosti“ - teda „existuje 

významný rozdiel“. Pri zvažovaní viacerých porovnaní (napr. analýza expresie viacerých 

génov) dochádza k zvýšeniu rizika identifikácie falošne pozitívnych výsledkov (FDR). 

Existuje niekoľko prístupov k riešeniu zvyšujúceho sa rizika chýb typu I. Jedným z nich je 

zníženie prípustnosti omylu pri odmietnutí skutočnej nulovej hypotézy, teda zníženie p-

hodnoty. 

 

12.3.2. Stanovenie distribúcie dát  

Pre ďalšie spracovanie a porovnávanie dát je u všetkých vzoriek potrebné stanoviť 

distribúciu dát. Pri analýze dát väčšina modelov predpokladá, že pri dostatočnom počte 

pozorovaní (vzoriek) je zachytená celá škála možností v rámci populácie. Očakáva sa že 

normálne rozdelenie v populácii znamená, že veľká väčšina vzoriek bude tvoriť skupinu 

vzoriek, ktoré budú mať hodnoty pre daný parameter nachádzajúce sa okolo priemernej 

hodnoty súboru, a to približne v rovnakom pomere pozitívne aj negatívne hodnoty. Môžu 

však byť prítomné aj vzorky, ktoré nespadajú do tejto skupiny a hodnoty pre daný parameter 

u nich sú extrémne odlišné. Pri grafickom znázornení to znamená, že normálne rozdelenie 

bude mať tvar zvona, v rámci ktorého väčšina vzoriek spadá do strednej časti, kým extrémne 

hodnoty do oblasti koncov, tzv. chvost (tail). Tento typ distribúcie sa označuje aj ako 
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Gaussova krivka (zvonová krivka), ktorá má na oboch stranách rovnaký chvost. Symetrické 

rozloženie dát okolo priemeru znamená, že aj v súbore hodnôt vyjadrujúcich génovú 

expresiu všetkých génov jednej vzorky sa nachádzajú v rovnakom pomere pozitívne aj 

negatívne hodnoty. Väčšinou sú však súbory hodnôt génovej expresie rôznych génov jednej 

vzorky výsledkom reakcie danej bunky alebo populácie buniek, tkaniva na zmenu 

vonkajších podmienok; čiže expresia génov a rozloženie dát je väčšinou posunuté na jednu 

stranu, a teda nerovnomerné.  

Existuje niekoľko spôsobov, ako je možné transformovať vlastnosti údajov a zároveň 

mať možnosť zmeniť ich späť do pôvodného stavu hodnoty, v prípade potreby. Jedným zo 

spôsobov je použitie logaritmickej mierky, ktorý patrí medzi štandardnú prípravu dát pred 

ich ďalšou analýzou. Tento prístup môže napomôcť k identifikácii rozdielov génovej 

expresie, ale zároveň môže zabrániť vyhodnoteniu falošne pozitívnych výsledkov, môže 

zlepšiť stanovenie rozdielov medzi skupinami, v rámci ktorých je medzi vzorkami veľká 

variabilita. Zároveň variácia (chyba merania) pri odhade úrovne génovej expresie, rastie 

spolu s priemerom. Ak je chyba merania úmerná priemeru, logaritmicky transformované 

hodnoty poskytnú konzistentnú variáciu medzi génmi. Niekedy postačuje takáto 

transformácia na ďalšiu prácu s údajmi, pretože môže zmeniť vlastnosti údajov a umožniť 

prácu s nimi v parametrickom teste. V praxi sa štandardne používa logaritmus pri základe 

10, ale možné použiť aj alternatívnu logaritmickú škálu. Výsledkom logaritmovania číselnej 

hodnoty je iná číselná hodnota, ktorá je zvyčajne rádovo menšia. Týmto spôsobom sa 

zmenšujú rozdiely v počte čítaní z niekoľkých rádov na jednotkovú úroveň, napr. log10 z 10 

je 1 a log10 z 1000 sú 3. Extrémne vysoké alebo nízke hodnoty sa dostanú bližšie k sebe 

a zároveň sa eliminuje šikmosť a odľahlé účinky na strednú hodnotu (v rámci zvonovej 

distribúcie dát šikmosť strán Gaussovej krivky). Zmenu v distribúcii dát je možné 

vizualizovať pre jednotlivé gény napr. pomocou histogramu. Táto forma normalizácie 

pomocou škálovania neodstraňuje „šum v dátach“, ktorý je súčasťou sekvenačných analýz 

a predstavuje nízko exprimované gény napríklad zlogaritmovaním ktorých je hodnota 

menšia ako 1 (log10; počet fragmentov transkriptu je menší ako 10). V prípade 

nepostačujúcej logaritmickej normalizácie, je možné dáta normalizovať aj ďalším 

spôsobom, a to tzv. kvantilovou normalizáciou. Výsledok normalizácie je možné 

vizualizovať formou histogramu alebo krabicového grafu. Typ použitých ďalších analýz 

závisí od experimentálneho dizajnu a biologických otázok, na ktoré sa hľadá odpoveď.  
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12.3.3. Odstránenie vplyvu biologickej a technickej variability vzoriek 

Pri návrhu experimentu je cieľom nastaviť priebeh a parametre experimentu tak, aby 

bolo možné asociovať jeho výsledok so zmenou stavu analyzovaného mikroorganizmu, resp. 

s výskytom určitého javu, ktorý pozorujeme. Vzorky použité v experimente zastupujú takýto 

stav.  Vzorky reprezentujúce rovnaké podmienky by mali predstavovať biologické replikáty,  

vzor génovej expresie by mal byť podobný. Podobnosť génovej expresie medzi dvoma 

vzorkami je možné preveriť použitím bodového grafu. V prípade, že sú hodnoty pre gény 

podobné, hodnoty génovej expresie väčšiny génov sa sústredia pozdĺž diagonálnej čiary, 

ktorá predstavuje ideálny stav. Gény, ktoré sú absolútne rovnaké v obidvoch vzorkách, budú 

pozdĺž diagonálnej čiary. Gény, ktoré sa nenachádzajú priamo na diagonále, ale v priestore 

vymedzenom v jej okolí, sú si medzi dvoma vzorkami podobné. Gény, ktoré nie sú rovnaké 

ani podobné, sa nazývajú „odľahlé hodnoty“ (outlier). Odlišné hodnoty génovej expresie sa 

nachádzajú vzdialené od diagonály.  

V prípade takejto analýzy „surovej, nespracovanej“ génovej expresie sa vzorky 

ťažko porovnávajú. V prípade použitia pôvodných nezlogaritmovaných dát nie je možné 

určiť, či sú si vzorky podobné v génovej expresii, pretože sa hodnoty väčšiny génov 

pohybujú v dolnej časti grafu, kým po zlogaritmovaní je rozloženie dát symetrickejšie 

pozdĺž diagonálnej osi a umožňuje lepšie porovnanie hodnôt génovej expresie jednotlivých 

génov.  

Techniky normalizácie viacerých vzoriek, akou je aj normalizácia kvantilu, 

transformujú nespracované údaje na normalizované, aby sa odstránili nežiaduce technické 

odchýlky, ktoré by mohli spôsobiť rozdiely medzi vzorkami, napriek tomu, že 

z biologického hľadiska rozdiely prítomné nie sú. Takéto rozdiely môžu pochádzať zo 

spracovania vzoriek pri ich príprave na analýzu, zo spracovaní sekvenačných knižníc, 

rozdielnych experimentálnych podmienok alebo meraní, ktoré je ťažko identifikovať alebo 

o nich nie je možné vedieť. 

Ako tzv. batch efekt sa označujú premenné faktory, ktoré nesúvisia priamo s 

biologickými vzorkami, ani s technickým prevedením (samozrejme pokiaľ boli použité 

rovnaké prístroje a chemikálie), ale súvisí napr. s laboratórnou zručnosťou vedeckého 

pracovníka, s presnosťou pipetovania, zaužívanými zvykmi, ale aj napr. s dňom vykonania 

experimentu alebo použitím odlišných výrobných šarží tej istej chemikálie. Takýto vplyv na 

výsledky analýzy nesúvisí len s masívne-paralelným sekvenovaním, ale aj s mnohými inými 
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jednoduchšími molekulárnymi metódami, napr. aj kvantitatívnou real-time pcr, klasickou 

pcr alebo akýmikoľvek analýzami. Avšak na rozdiel od menších analýz, kde takýto vplyv 

nie je do veľkej miery badateľný, pri veľkokapacitných analýzach je tento efekt markantný. 

Mnohokrát práve reprodukovateľnosť výsledkov je garanciou, že získané výsledky nie sú 

vecou náhodnej kombinácie aj takýchto vplyvov. Zamieňanie týchto výsledkov so 

skutočnou biologickou variabilitou môže viesť k chybným záverom.  

Normalizácia viacerých vzoriek je štandardnou a nevyhnutnou súčasťou každej 

analýzy súborov údajov RNA-seq, najmä keď do analýzy vstupujú vzorky z viacerých 

experimentov; ale aj v jedinom experimente sa môžu vo výsledkoch sekvenovania 

vyskytnúť odchýlky prameniace napr. zo spracovania vzoriek, ktoré sa odrazia v mapovaní 

čítaní a vo výslednom celkovom počte čítaní. Porovnávanie hodnôt z kvantilovej 

normalizácie namiesto nespracovaných hodnôt eliminuje rozdiely, ktoré majú pôvod 

výlučne v technickej variácii, ako je napríklad množstvo sekvenovanej RNA, typ 

sekvenátora alebo dokonca nevysvetliteľné rozdiely, ktoré vznikajú medzi rôznymi 

pracovníkmi dodržiavajúcimi rovnaký protokol. 

Práca s tabuľkou génovej expresie spočíva v príprave údajov na analýzu. Prvým 

krokom je normalizácia surových údajov (počtu fragmentov) zobrazených v tabuľke génovej 

expresie. Pre analýzu dát je vhodné transformovať absolútne hodnoty do logaritmickej škály, 

a to nielen v prípade veľkého rozdielu medzi najvyššou a najnižšou hodnotou a nastaviť 

minimálny počet čítaní potrebný, aby expresia vybraného génu mohla byť ďalej analyzovaná 

(threshold). 

Táto metóda sa používa v štatistike na vyrovnanie rozdielov porovnávaných súborov 

pozostávajúcich z nerovnomerne rozložených dát tak, aby boli štatisticky navzájom 

porovnateľné. Na kvantilovú normalizáciu testovacích dát voči  referenčným je potrebné 

určiť distribúciu dát v rámci analyzovaného testovacieho súboru. Najvyššia hodnota v 

testovaných vzorkách zodpovedá najvyššej hodnote v referenčných vzorkách. Týmto 

spôsobom sa pridelia hodnotám testovacieho (analyzovaného) súboru hodnoty referenčného 

súboru. Kvantilová normalizácia umožní vďaka úprave škálovania hodnôt a ich 

zlogaritmovaniu konzistentné rozdelenie hodnôt génovej expresie medzi vzorkami, čo 

uľahčí identifikáciu génov s významnou zmenou v expresii a spoľahlivejšie vzájomné 

porovnanie súborov. Niekedy sa rozdiely v génovej expresii javia významnejšie, keď nie sú 

normalizované. 
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Výsledok kvantilovej normalizácie je možné vizuálne zobraziť pomocou PCA 

analýzy (principal-component analysis). V tejto fáze je možné porovnať rozdelenie 

(distribúciu) vzoriek v porovnávaných súboroch. PCA umožňuje vizualizáciu variácie 

(rozdielov) medzi vzorkami v rámci súboru ako aj medzi porovnávanými súbormi. Do PCA 

analýzy je možné vybrať celkový súbor génov ako aj len ich frakciu na základe ich 

kvartilovej distribúcie. 

Výstup z PCA analýzy je súbor faktorov alebo komponentov (v tomto prípade 

génov), charakterizovaných percentuálnou hodnotou, nakoľko sa podieľajú na variácii 

vzoriek. Zvyčajne je počet faktorov (génov) oveľa nižší ako bol pôvodný vstup.  Výsledkom 

je tabuľka, v rámci ktorej sú zadefinované komponenty, zvyčajne sú v prvých stĺpcoch 

uvedené komponenty označené ako PC1, PC2, PC3 atď. s najvyšším percentuálnym 

podielom na odlišnosti porovnávaných vzoriek. Výber niektorých najvýznamnejších 

komponentov umožní stanoviť hlavné faktory odlišujúce porovnávané súbory. 

 

12.4. Štatistická analýza T-testom 

T-test sa používa na určenie signifikantnej odlišnosti medzi dvoma skupinami 

vzoriek. Reprezentuje signifikantnosť (aspoň 0,05) odlišností medzi priemermi 

porovnávaných skupín. Výpočet hodnoty štatistického T-testu síce stanovuje rozdiely medzi 

priemermi, ale berie do úvahy variabilitu celého súboru. Pri analýze menšieho súboru 

vzoriek sú vzorky zvyčajne podobnejšie, odchýlky medzi nimi sú menšie a priemer je viac 

konzistentný. Rozdiely medzi priemernými hodnotami porovnávaných súborov sú 

spoľahlivejšie a s malou pravdepodobnosťou sú výsledkom náhody. Prítomnosť extrémnych 

hodnôt (vysokých , nízkych) ovplyvňuje priemernú hodnotu súboru a môže viesť k chybným 

záverom.  Do analýzy preto vstupujú dáta normalizované s normálnou distribúciou, teda bez 

tzv. „outlierov“. Tzv. „outlier“ je vzorka s hodnotou dvakrát vzdialenejšou od priemeru ako 

hodnoty ostatných vzoriek. Pre porovnanie výsledkov je možné využiť Microsoft Excel.  

V rámci komparatívnej analýzy je možné použiť obojsmernú distribúciu, pretože 

odlišnosti medzi súbormi sa môžu pohybovať oboma smermi, t.z. priemer jednej skupiny 

môže byť signifikantne vyšší ako priemer druhej skupiny alebo môže byť aj signifikantne 

nižší, ale k dispozícii je aj možnosť jednosmernej distribúcie, kde predpokladáme len 

signifikantný nárast alebo pokles hodnoty priemeru medzi skupinami. Pri výpočtoch 

berieme do úvahy variáciu porovnávaných súborov, ktorá môže byť buď podobná alebo 
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odlišná. V prípade, že v jednej zo skupín je nulová variácia (všetky hodnoty jedného zo 

súborov sú nulové), T-test za štandardných podmienok nie je použiteľný pre daný gén alebo 

všeobecne povedané črtu, čím prichádzame o časť dát. V štúdiách RNA-seq dochádza 

k porovnávaniu tisícov génov. Väčšinu experimentov tvoria malé skupiny vzoriek, zvyčajne 

iba niekoľko vzoriek (n1 a n2 sú malé). Preto použitie štandardnej odchýlky nie je veľmi 

spoľahlivé. Vzorky sa často líšia rôznymi experimentálnymi nastaveniami, čím je ľahké 

zaviesť do analýzy nepresnosti. Metóda T-testu je použiteľná pri menších analýzach. Pre 

rozsiahlejšie súbory s mnohými črtami je vhodnou alternatívou použitie bioinformatických 

nástrojov. 

 

12.4.1. Vizualizácia komplexnej génovej expresie prostredníctvom PCA 

PCA je metóda slúžiaca na kompresiu veľkého množstva údajov do podoby, ktorá 

zachytáva podstatu pôvodných údajov. PCA v podstate komprimuje údaje o expresii z 

tisícov génov do jednej bodky v grafe - jeden bod na analyzovanú vzorku. PCA nevyberá 

niektoré vlastnosti (gény), a žiadne neodstraňuje. Namiesto toho na základe súborov 

transkriptómov vytvára novú charakteristiku vzorky, ktorá odzrkadľuje zhrnutie všetkých jej 

čŕt (gény). Každá bodka v podstate predstavuje počet čítaní všetkých génov použitých v 

analýze násobený vplyvom každého génu na celkovú variáciu expresie danej vzorky.  PCA 

môže mať viacero komponentov - PC1, PC2, ...PCN, pričom prvý komponent PC1 je 

zodpovedný za najväčšiu variabilitu, druhý za druhú najväčšiu variabilitu vzoriek atď. Dve 

najdôležitejšie dimenzie variácie sa nazývajú hlavné komponenty (PC1, PC2). Komponenty 

sú charakteristiky konštruované na základe variácií existujúcich hodnôt úrovní expresie. 

Vzhľadom k veľkému počtu údajov charakterizujúcich jednu vzorku (počet génov), nie je 

možné grafické zobrazenie v 2D priestore, preto sú v rámci analýzy identifikované najlepšie 

komponenty (alebo vektory), ktoré zachytia najväčšiu podstatu zobrazovaného objektu. 

Algoritmus PCA vyhľadáva najlepšie osi pre zobrazenie analyzovaných vzoriek. Zvolené 

charakteristiky sú tie, ktoré najúplnejším spôsobom zhŕňajú rozdiely v dátach.  

Gény s najväčšou variabilitou medzi vzorkami majú najväčší vplyv na komponenty 

analýzy (PC). To znamená, gény, ktoré sú oveľa viac exprimované v experimentálnej 

skupine alebo za určitých podmienok ako v kontrolnej skupine alebo za iných podmienok 

majú najväčší vplyv na hlavné komponenty (PC1, PC2) analýzy. Body dvojrozmernej PCA 

analýzy (2D PCA) v grafe odzrkadľujú zloženie vzoriek založené hlavne na čítaniach z RNA 
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sekvenovania mapovaných na vybrané gény s dvoma najväčšími komponentmi analýzy 

(PC1, PC2). Vzorky s podobnou génovou expresiou budú zoskupené spolu v jednej časti 

PCA grafu. Takže body, ktoré sú spolu zoskupené, sú vzorky, ktoré majú podobnú génovú 

expresiu.  

 

12.5. Diferenciálna génová expresia a regresná analýza 

Po úvodnej analýze je možné zamerať sa na identifikáciu skupiny génov, ktoré sú 

relevantné s ohľadom na ich najväčší vplyv na odlíšenie analyzovaných vzoriek od 

kontrolných. Ak je experimentálny dizajn jednoduchý alebo máme iba niekoľko stavov, ako 

je napríklad zmena externých podmienok vs. kontrola, môžeme na výber diferenciálne 

exprimovaných génov (DEG) použiť štandardné metódy diferenciálnej génovej expresie. V 

prípade jednoduchého porovnania dvoch podmienok alebo experimentálnej vs. kontrolnej 

skupiny, je možné použiť analýzu t-testom. Ak je štúdia zložitejšia, môžeme na testovanie 

viacerých hypotéz použiť ANOVA alebo Faktorovú regresnú analýzu. Tieto metódy sa 

bežne používajú, ale majú tendenciu ignorovať rozdiely v údajoch, ktoré nie sú zrejmé, 

sústredením sa na hypotézu bez ohľadu na charakteristiku vzoriek v analýze a nepoučením 

sa z údajov samotných. Existuje aj niekoľko spôsobov analýzy diferenciálnej génovej 

expresie prostredníctvom algoritmov obsiahnutých v bioinformatických nástrojoch EdgeR, 

CuffDiff a DESeq. 

 

Regresná analýza je spôsob matematického triedenia vzoriek, pri ktorom skúmame 

vzťah medzi dvoma, prípadne medzi viacerými faktormi, ktoré sa v regresnej analýze 

nazývajú premennými. Tzv. závislé premenné priamo súvisia so stavom alebo danou 

podmienkou, cieľom experimentov je zvyčajne pochopiť, objasniť ich výskyt. Tzv. 

nezávislé premenné ovplyvňujú závislé premenné.   

 

Lineárna regresná analýza určuje súvislosť medzi dvoma premennými s lineárnou 

závislosťou. Ak je medzi premennými lineárny vzťah, je možné určiť, ktoré z nezávislých 

premenných majú vplyv na génovú expresiu (na údaje v tabuľke génovej expresie). Pri 

grafickom znázornení vzájomného vzťahu závislej a nezávislej premennej sa na os y nanáša 

závislá premenná (tá, ktorá nás zaujíma) a na osi x je nezávislá premenná. Súčasťou 

grafického znázornenia je aj regresná priamka, čiara, ktorá pretína graf a zobrazuje mieru 

závislosti medzi premennými. Určením faktorov, ktoré pôsobia na mikroorganizmus, 

stanovením ich vzájomného pôsobenia a spôsobu detekcie týchto faktorov, je možné určiť 
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ich vplyv mikroorganizmus a vzájomné prepojenie. Za účelom vykonania regresnej analýzy 

sú údaje o premenných zbierané a následne sumárne analyzované.  

Nevýhodou tohto spôsobu analýzy je možnosť sledovania vplyvu len jedného 

faktora. Analýza sa využíva na stanovenie vzťahu medzi dvoma kontinuálnymi aj binárnymi 

premennými (hodnoty danej premennej predstavujú množinu hodnôt, ktoré kontinuálne 

narastajú/klesajú). Týmto spôsobom je možné analyzovať napr. závislosť zmeny expresie 

vybraného génu od kontinuálnej zmeny podmienok (meniaca sa koncentrácia pôsobiacej 

látky, zmena teploty, zmena kvantity mikroorganizmov, vplyv choroby) - závislé premenné. 

Kontinuálnou nezávislou premennou môže byť vek človeka, u ktorého bola napr. bakteriálna 

infekcia identifikovaná. Avšak mnohé nezávislé premenné nie sú kontinuálne, ale binárne 

(napr. pohlavie, typ experimentálneho zvieraťa) alebo kategorické (typy rakoviny, typy 

črevných ochorení asociovaných s výskytom mikroorganizmu). Pri takýchto premenných je 

možné použiť ich logické usporiadanie. 

V prípade podozrenia vplyvu viacerých nezávislých premenných na závislú 

premennú, na identifikáciu viacnásobného vplyvu a vzťahov medzi nezávislými 

premennými je možné použiť faktorovú analýzu. 

 

Faktorová regresná analýza je forma regresnej analýzy, ktorá zohľadňuje aj vplyv 

rôznych faktorov a ich vzájomné kombinácie na výslednú diferenciálnu expresiu génov. 

Výsledkom takejto analýzy je stanovenie signifikantnosti vplyvu jednotlivých faktorov ako 

aj ich kombinácie vyjadrením p-hodnoty získanej použitím t-testu, ktorý porovná priemerné 

hodnoty súborov. Okrem porovnania t-testom je pomocou F-testu možné vyjadriť rozdiely 

vo variácii porovnávaných súborov vzoriek. F-test je možné použiť aj pri porovnávaní 

viacerých, nielen dvoch skupín. Výsledkom je tiež p-hodnota, ktorá umožní nájsť štatisticky 

signifikantné rozdiely medzi exprimovanými génmi v závislosti od vplyvu faktorov. Faktory 

môžu mať viacero úrovní, napr. prvou úrovňou môže byť porovnanie baktérie a kvasinky, 

druhou úrovňou je porovnanie baktérie rodu Escherichia spp. a Staphylococcus spp. 

a u kvasiniek Candida spp. a Sachcaromyces spp., tretiu úroveň môžu predstavovať viaceré 

druhy mikroorganizmov atď.   

Okrem klasickej p-hodnoty, keď jej hodnotu menšiu ako 0,05 považujeme za 

štatisticky signifikantnú, je pri porovnávaní veľkého počtu génov (teda veľkého súboru dát) 

potrebné zohľadniť aj vyššiu pravdepodobnosť identifikácie falošne pozitívnych výsledkov. 

Z toho dôvodu sa pri analýzach transkriptomických dát používa tzv. upravená p-hodnota 
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(q-hodnota).  T.z., že hodnota 0,05 sa upravuje o hodnotu FDR (false discovery rate), ktorá 

zohľadňuje aj počet analyzovaných génov. 

 

Pre účely diferenciálnej génovej expresie sa používajú bioinformatické nástroje 

uľahčujúce spracovanie veľkého množstva dát. Bioinformatický nástroj Cuffdiff je súčasťou 

balenia Cufflinks, ktorý ďalej spracováva namapované čítania pričom vyhodnotením je 

sumár génov a ich odlišne exprimovaných transkriptov pri porovnaní dvoch podmienok 

s použitím dôkladnej štatistickej analýzy. Súčasťou balenia Cufflinks je Cufflinks samotný, 

ktorý „skladá“ čítania, Cuffcompare, ktorý porovnáva zložené sekvencie transkriptov voči 

anotácii, Cuffmerge (spája dva alebo viac sekvencií transkriptu) a Cuffdiff, ktorý 

identifikuje odlišne exprimované gény a transkripty ako aj miesta alternatívneho zostrihu. 

Pretože Cuffdiff je súčasťou balíka, dá sa spustiť s alebo aj bez RSEM a Bowtie. 

 

Bioinformatický nástroj EdgeR hodnotí rozdiely medzi počtom čítaní pomocou 

viacerých štatistických metód, medzi ktoré patrí Poissonov model, Bayesov odhad a 

zovšeobecnené lineárne modely. Tento algoritmus bol vyvinutý kolektívom Robinson MD 

z Garvan Institute of Medical Research v Austrálii ako súčasť softvérového balíka 

Bioconductor. EdgeR je možné použiť na akúkoľvek analýzu zahŕňajúcu krátke čítania 

z masívne-paralelného sekvenovania, ale najčastejšie sa používa na hodnotenie 

diferenciálnej expresie. EdgeR vyžaduje ako vstup tabuľku s absolútnymi počtami čítaní 

namapovanými na genóm (napr. z RSEM). Podobne ako v prípade T-testu, EdgeR nájde 

hraničné hodnoty pre stanoveniu rozdielov v génovej expresii, pričom je potrebná 

prítomnosť aspoň dvoch vzoriek v skupine s odlišnou expresiou. EdgeR má tiež robustný 

systém detekcie „outlierov“. Výstupom z tejto analýzy je tabuľková forma génov líšiacich 

sa v expresii medzi porovnávanými skupinami vyjadrená parametrom logFC (log10 násobný 

rozdiel), čo je zlogaritmovaný násobný rozdiel expresie medzi skupinami. EdgeR používa 

pre normalizáciu dát metódu nazývanú TMM (trimmed mean normalization). Ďalšími 

uvedenými parametrami sú logCPM (zlogaritmovaný normalizovaný počet čítaní), p-

hodnota (stanovuje hladinu významnosti pre zamietnutie nulovej hypotézy; signifikancia 

odlišnosti génovej expresie), FDR (false discovery rate; očakávaný podiel chyby I.stupňa pri 

testovaní viacerých hypotéz, ktorý slúži na korekciu viacnásobných porovnaní). Pri 

zohľadnení aktuálnej p-hodnoty stanovenej pre diferenciálnu expresiu daného génu, celkový 

počet meraní (teda celkový počet génov, u ktorých sa porovnáva génová expresia) a poradia 
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merania v rámci celkového počtu meraní (pri vzostupnom zoradení p-hodnôt pozícia v rámci 

tabuľky génov) výsledkom je upravená p-hodnota. 

 

DESeq (programovací jazyk R) umožňuje analýzu experimentov bez biologických 

replikátov, čo je praktické pri pilotných štúdiách a úvodnom výskume pri generovaní 

hypotéz. Na zvýšenie svojej presnosti pri analýze menšieho počtu vzoriek využíva metódu 

Bayesovej vety. Bol vyvinutý Simonom Andersom v EMBL Heidelberg (Nemecko) a stále 

patrí medzi využívané algoritmy. DESeq využíva ako základ tabuľku absolútneho počtu 

čítaní, teda nenormalizované počty. Na rozdiel od iných algoritmov dáta nie je potrebné 

vopred spracovať a transformovať na FPKM / RPKM / TPM. DESeq počíta s nenormálnou 

distribúciou dát. K normalizácii dát dochádza už počas ich spracovania a výpočtu 

hraničných hodnôt (cut-off values) pre stanovenie diferenciálnej génovej expresie. Súčasťou 

balíka je zároveň identifikácia a zohľadnenie tzv. „outlierov“,  hĺbky sekvenovania, 

kalkulácia upravených p-hodnôt a vyhodnotenie násobných rozdielov v logaritmickej škále 

(log2 násobný  rozdiel). Zlogaritmovanie pri základe 2 znamená, koľkokrát je potrené 

vynásobiť číslo 2 (napr. log2=4; t.j.2x2x2x2 / (24)=16; expresia génu v jednej skupine je 16-

násobne vyššia ako v druhej skupine). Vlastnosťou DESeq je, že na testovanie hypotéz 

používa verziu t-testu, tzv. Exact test, pričom výstupom sú nielen p-hodnoty, ale aj upravené 

p-hodnoty. Výsledné porovnanie hodnôt súborov je založené na priemerných hodnotách 

a stanovených hraničných hodnotách, kým naopak edgeR vyžaduje, aby aspoň 2 vzorky mali 

hodnoty génov CPM (počet na milión) vyšší ako hraničná hodnota. To znamená, že v tomto 

je EdgeR o niečo prísnejší ako DESeq. Na druhej strane oba nástroje používajú metódy 

riešenia extrémnych hodnôt (outliers) a variácie hodnôt vzoriek v rámci porovnávaných 

súborov a znova edgeR je tu o niečo robustnejší. Takže pri analýze s použitím edgeR je 

možné očakávať detekciu aj oveľa menej významných génov.  

 

12.6. Práca s tabuľkami z diferenciálnej génovej expresie  

Po dokončení procesu diferenciálnej expresie génov je opäť výsledkom tabuľková 

forma dát, v ktorej je možné údaje filtrovať a zoraďovať v programe Excel. Údaje je možné 

filtrovať na základe q-hodnôt. Hodnoty menšie ako 0,05 sa považujú za signifikantné. Medzi 

signifikantne odlišne exprimovanými génmi porovnaním ich hodnôt je možné určiť násobný 

rozdiel  (foldChange) v expresii medzi porovnávanými súbormi vzoriek. V prípade, že 

medzi dvoma porovnávanými podmienkami nie je rozdiel v génovej expresii, v stĺpci 

foldChange sa nachádza znak „NA“. Alternatívne môže byť foldChange nahradený 
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zlogaritmovanou hodnotou násobného rozdielu pri základe 2 (log2foldChange). Výsledkom 

môže byť kladná hodnota, ktorá hovorí o zvýšení expresie génu v druhom súbore vzoriek 

(usporiadanie vzoriek v tabuľke) oproti prvému súboru alebo záporná hodnota, ktorá 

vyjadruje pokles génovej expresie. Zvyčajne sa porovnávajú hodnoty experimentálneho 

súboru (napr. zmena podmienok) voči referenčnému, kontrolnému súboru. 

Pri vyššom počte signifikantných výsledkov je možné nastaviť prísnejšie kritériá pre 

filtrovanie q-hodnôt a požadovať vyšší násobný rozdiel v génovej expresii medzi 

porovnávanými súbormi. Výsledný počet diferenciálne exprimovaných génov predstavuje 

zvyčajne percento z pôvodného celkového počtu génov prítomných v referenčnom genóme. 

EdgeR a DESeq umožňujú priamo anotáciu génov v rámci svojho algoritmu. Medzi 

výsledkami diferenciálnej génovej expresie sa môžu nachádzať aj gény, ktoré kódujú 

transkripty, ktoré sa ďalej neprekladajú do proteínov, tzv. nekódujúce RNA (ncRNA).  

 

12.7. Hĺbková analýza dát (Data mining)  

Údaje sa niekedy stávajú zložitejšími, pretože získavame a analyzujeme čoraz viac 

vzoriek. Ak znížime komplexnosť údajov iba na malý počet variácií, ktoré očakávame, 

ignorujeme veľké množstvo ďalších informácií. Práve kvôli veľkému množstvu dát a 

relatívne lacnej výpočtovej technike sa mnohí vedci učia analyzovať dáta a využívať metódy 

strojového učenia - využívajú metódy ako klastrovanie (zhlukovanie) a klasifikácia týchto 

veľkých súborov údajov a trénovanie modelov, ktoré dokážu využiť zložitosť a veľké 

množiny komplexných profilov znakov (génov) pre prediktívnu analýzu dát.  

Základom pre využitie metód strojového učenia je tiež tabuľková forma dát, ktorú je 

potrebné vygenerovať spracovaním dát uvedeným v predchádzajúcich kapitolách. To 

znamená, že výstupné dáta zo sekvenátora vo formáte fastq je potrebné zbaviť adaptérových 

sekvencií a pcr duplikátov, čítania namapovať na genóm alebo transkriptóm, vyhodnotiť 

počty namapovaných čítaní na jednotlivé gény a vygenerovať tabuľku absolútneho alebo 

normalizovaného počtu čítaní s p-hodnotami, resp. upravenými p-hodnotami. Typicky býva 

výstup v FPKM, t.j. normalizovanom počte čítaní s ohľadom na dĺžku génu alebo 

transkriptu, na ktorý boli mapované a celkový počet čítaní na vzorku, ktorý sa používa pri 

RNA sekvenovaní. Rovnako je nutné z tabuľkovej formy odstrániť riadky / gény s nulovou 

expresiou. Najväčší problém predstavujú rozdiely v distribúcii dát, rozdielna variácia (teda 

nerovnaké štandardné odchýlky) a prítomnosť tzv. „outlierov“ (odľahlé hodnoty). Keďže 

väčšina štatistických metód predpokladá normálnu distribúciu dát, štandardne sa dáta 

prevedú do hodnôt logaritmickej stupnice. Kvôli eliminácii technickej variability je potrebná 
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aj úprava distribúcie hodnôt medzi porovnávanými súbormi vzájomným porovnaním hodnôt 

priemerov, t.j. dáta je potrebné normalizovať napríklad s využitím kvantilovej normalizácie. 

Pri kvantilovej normalizácii prirovnávame hodnoty pôvodné k hodnotám rozdeleným podľa 

štandardnej distribúcie dát v príslušnom kvantile, čím eliminujeme rozdielnu hĺbku 

sekvenovania, technickú variabilitu spôsobenú spracovaním vzoriek iným laboratórnym 

pracovníkom, použitím iného sekvenátora ako aj nevysvetliteľné rozdiely, ktoré vznikajú pri 

práci s rovnakým laboratórnym protokolom. 

Výstupom sekvenačných analýz bývajú veľké množstvá dát a údajov, v ktorých je 

náročné sa zorientovať a hľadať vzory manuálne. Súbory údajov zvyčajne obsahujú znaky, 

ktoré nie sú v lineárnej závislosti a obsahujú mnohé informácie, ktoré nemajú diskriminačnú 

ani klasifikačnú hodnotu a predstavujú tzv. šum v dátach. Pre tento účel je veľmi vhodné 

využiť metódy strojového učenia, ktoré umožňujú automatizované vyhľadávanie 

signifikantných znakov a ich kombinácií. Existujú základné dva typy strojového učenia, a to 

kontrolované strojové učenie a nekontrolované strojové učenie. Hlavným rozdielom je 

prístup k analýze dát. Kým pri nekontrolovanom strojovom učení algoritmy vyhľadávajú 

v súboroch dát vzoriek vzory, na základe ktorých ich rozdelia, klasifikujú do skupín, pri 

kontrolovanom strojovom učení algoritmus využíva už klasifikované vzorky ako vzorové 

a hľadá medzi nimi odlišné znaky. Naučí sa, že výsledné znaky sú typické pre určitú skupinu 

vzoriek a túto informáciu využije v ďalších klasifikáciách. Cieľ oboch analýz je však 

rovnaký, rozdeliť vzorky do skupín, klastrov. Na základe rozdelenia je potom možná 

biologická interpretácia dát. 

Niekedy je možné v dátach nájsť znaky, ktoré sú typické pre určitý typ vzoriek. Môže 

to byť znak jeden alebo kombinácia viacerých znakov. Konzistentná prítomnosť 

detekovateľného znaku, teda typický profil vzorky, napr. aj génovej expresie rôznych génov, 

sa nazýva biomarker. Pokiaľ zadefinujeme na trénovacom súbore alebo v pilotnej štúdii 

biomarkery, vieme ich využiť pri identifikácii neznámych vzoriek ako prognostické 

biomarkery. Biomarkery môžu byť jednoduché ako napr. zmena expresie niektorého génu 

alebo prítomnosť /neprítomnosť génového transkriptu alebo zložitejšie, ktoré sa skladajú 

z kombinácie rôznych génov a zmien s nimi asociovaných, ktoré navzájom korelujú. 

Identifikovať korelácie v komplexných súboroch veľkého počtu dát je náročné, a preto sa 

pre takýto účel využívajú metódy strojového učenia.  
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12.8. Kontrolované strojové učenie (Supervised machine learning) 

Kontrolované strojové učenie je algoritmus, ktorý využíva údaje, ktoré už sú vopred 

anotované, označené alebo kategorizované. V biomedicínskych projektoch, anotáciou môžu 

byť klinické údaje, prejavy ochorenia, miesto odberu, typ biologického materiálu, ktoré sa 

viažu k danej vzorke. Všeobecne sa tieto kategórie označujú aj ako triedy; od toho je 

odvodené aj pomenovanie kontrolovaného strojového učenia ako triedenie, klasifikácia. 

V prvom kroku sa takto označené dáta použijú ako modelové dáta, na ktorých sa model 

(algoritmus, ktorý vznikne) natrénuje v klasifikácii vzoriek. V označených  súboroch nájde 

znaky, ktorými sa súbory navzájom odlišujú a prisúdi ich danej kategórii vzorky ako typické. 

Trénovacie dáta sa používajú na natrénovanie presnosti modelu, t.z. s akou presnosťou 

dokáže už vopred označené vzorky zatriediť do príslušných skupín. Metóda (alebo model) 

strojového učenia sa v podstate „poučí“ z rozdielov medzi rôznymi skupinami prítomnými 

v trénovacom súbore. Týmto spôsobom sa vytvorí model, ktorý je možné ďalej použiť na 

klasifikáciu iných vzoriek, ktoré do modelu vstupujú ako súbory údajov/znakov/čŕt. Najskôr 

sa však model preverí na rovnakom súbore vzoriek, ktoré boli použité na jeho vytvorenie. 

Dáta z trénovacej skupiny vzoriek sa „vložia“ do modelu ako neznáme vzorky a model ich 

zatriedi do príslušnej skupiny podľa toho, čo sa naučil. Výsledkom je predikcia, s akou 

pravdepodobnosťou (v percentách) model predpokladá, že daná vzorka patrí do jednej zo 

skupín vzoriek. Ak je model presný, predikcia je vysoká a koreluje s informáciou o vzorke, 

ktorú máme k dispozícii. Ak model nie je dobre natrénovaný, analyzované vzorky alebo ich 

časť klasifikuje zle, teda model je nepresný, resp. málo presný. Výstupom klasifikačného 

algoritmu sú predikované skupiny/triedy pre každý dataset (napr. súbor údajov vzorky) 

zvlášť a údaj o presnosti zatriedenia danej vzorky do príslušnej skupiny (presnosť 

predikcie), ktorý si algoritmus sám vypočíta. Niektoré pokročilé algoritmy dokážu 

analyzovať každý znak (napr. gén alebo akúkoľvek inú premennú) zvlášť a prehodnocovať 

jeho váhu v rámci všetkých analyzovaných znakov v súvislosti s presnosťou vytváraného 

modelu, t.z., do akej miery znak prispieva k zvyšovaniu presnosti, ale aj stability 

vytváraného modelu. Princípom je postupné odoberanie a pridávanie jednotlivých znakov 

spomedzi ostatných znakov a sledovanie ich vplyvu. Medzi takéto algoritmy patria metóda 

„random forest“ alebo lineárna diskriminačná analýza (LDA).  Trénovací súbor je zvyčajne 

tvorený asi sedemdesiatimi percentami celkového súboru vzoriek / celého súboru údajov 

a testovací súbor tridsiatimi percentami. Testovací/ validačný súbor vzoriek, ktorý nebol 

použitý pri tvorbe algoritmu validuje/ overuje presnosť modelu.   
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12.8.1. Rozhodovacie stromy 

Medzi klasifikačné algoritmy kontrolovaného strojového učenia patria rozhodovacie 

stromy. Jedným z nich sú tzv. binárne rozhodovacie stromy.  

Každý rozhodovací strom je tvorený pravidlami. Pravidlá, podľa ktorých funguje 

algoritmus binárnych rozhodovacích stromov je založený „len“ na uplatnení pravidla „áno“ 

alebo „nie“, t.z., či napr. hladina expresie určitého génu je vyššia ako stanovená hranica 

alebo nie. Na základe tejto informácie sa rozdelia vzorky do dvoch skupín. Následne sa 

vzorky nespĺňajúce prvú podmienku delia na základe prítomnosti ďalšieho znaku (áno/nie). 

Algoritmus takto triedi vzorky až kým každú vzorku nezaradí do nejakej skupiny. Výsledné 

roztriedenie vzoriek súvisí s množstvom znakov, ktoré sú prítomné vo všetkých vzorkách 

trénovacej skupiny, pretože pri tomto algoritme dochádza k náhodnému výberu znaku, ktorý 

je ako prvý použitý na triedenie dát.  Výsledok sa teda líši. Výsledok tohto algoritmu sa 

môže občas líšiť aj pri spustení tej istej analýzy, keďže výber prvého triediaceho znaku je 

náhodný.  

Obľúbeným typom algoritmu je tzv. random forest, Patrí medzi algoritmus 

rozhodovacích stromov, pričom tiež využíva náhodný výber, avšak nie jedného znaku, ale 

podskupiny (časti) dát v procese náhodnej inicializácie, na základe ktorej rozhoduje 

o zatriedení vzoriek do skupín.  V rámci triedenia je možné nastaviť rôzne prahové hodnoty 

pre rôzne znaky (napr. minimálnu hladinu expresie).  

Keď sú všetky dáta zanalyzované týmto spôsobom, algoritmus vyhodnotí všetky 

predikcie na základe rôznych podskupín a rozhodne o zatriedení vzoriek na základe 

„väčšinového hlasu“. Tento algoritmus je vhodný pri analýzach, kde nie sú jednoznačne 

„pozitívne a negatívne“ znaky, ale pre roztriedenie vzoriek je potrebná senzitívnejšia 

metóda, ktorá zohľadňuje komplexnejší „vzor“ a hranice medzi vzorkami sú plynulejšie. 

Výhodou pri použití tohto algoritmu je veľký rozsah vstupných dát (veľký počet znakov, 

napr. génov). Čím väčší počet znakov, tým presnejšia predikcia a klasifikácia. Použitie tohto 

algoritmu umožňuje aj identifikáciu vybraných signifikantných znakov.   

 

12.8.2. Diskriminačná analýza 

Diskriminačná analýza je metóda, ktorá je trochu podobná PCA, ale umožňuje  

triediť  vzorky do definovaných tried na základe určitých typov projekcií. Pri analýze 

génovej expresie môžeme využiť lineárnu (LDA) aj kvadratickú diskriminačnú analýzu 

(QDA). LDA je založená na projekcii bodov (vzoriek) z priestoru na plochu, pričom 

podstatou je nájsť takú formu zobrazenia, na ktorej sa skupiny klasifikovaných vzoriek budú 
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od seba nachádzať čo najďalej. Pre LDA analýzu je dôležitá forma vstupných dát, ktoré 

musia byť normalizované, normálne distribuované a bez nulových údajov (čiže filtrované), 

aby algoritmus mohol na základe lineárnej kombinácie znakov roztriediť vzorky do 

viacerých tried oddelených lineárnou hranicou. 

 

12.8.3. Support Vector Machine (SVM) 

SVM je algoritmus, ktorý umožňuje nájsť komplexnú hranicu medzi súbormi 

vzoriek. Pre tento cieľ využíva metódu transformácie  znakov v priestore pomocou tzv. 

kernelovej funkcie, ktorá umožňuje v prípade určitého rozloženia bodov (vzoriek) 

v priestore a pri určitom zakrivení priestoru nájsť prierez priestorom, komplexnú hranicu, 

oddeľujúcu od seba vzorky klasifikované do skupín.  Komplexná hranica môže mať 

napríklad tvar kruhu. Tento trik pomáha nájsť efektívne spôsoby rozdelenia vzoriek do 

skupín pri práci s údajmi, ktoré nemožno oddeliť lineárnymi hranicami. Hranica sa určí na 

základe maximalizácie vzdialenosti medzi skupinami. Po stanovení hraníc na trénovacom 

súbore vzoriek je táto informácia použitá pri klasifikácii každej ďalšej vzorky. Tá je 

„umiestnená do priestoru medzi vzorkami“ a algoritmus stanoví jej vzdialenosť od hraníc 

jednotlivých skupín vzoriek. Aj keď je táto metóda výpočtovo efektívna a dokáže zvládnuť 

komplikované triedenie vzoriek, SVM funguje najlepšie na menšej skupine génov, takže je 

potrebné pred efektívnym spustením algoritmu SVM uskutočniť selekciu znakov (génov), 

ktoré vstúpia do analýzy. Cieľom použitia algoritmu SVM je predikcia klasifikácie nových 

vzoriek z testovacieho súboru. Ak je predpoveď presná, vytvorený model má vysokú 

presnosť a naopak pri zlej predikcii klasifikácie vzoriek má model nízku presnosť. Presnosť 

modelu sa upravuje zmenou alebo úpravou vybraného súboru génov.  

 

12.9. Nekontrolované strojové učenie (Unsupervised machine learning) 

Metódy nekontrolovaného strojového učenia potrebujú ako vstup množinu znakov 

štrukturovaných vo forme tabuľky „elementov“ (vzorky), ktoré predstavujú zdrojové údaje. 

Algoritmus sa o týchto objektoch (1 vzorka=1 objekt) učí pomocou údajov, ktoré má k 

dispozícii a analyzuje znaky (gény) prítomné v každej vzorke a rozdiely medzi vzorkami.  

Vo výsledku je každý objekt priradený k nejakej skupine. V niektorých prípadoch môžeme 

zo získaných výsledkov vyvodiť ďalšie závery o vzorkách, napr. ich ďalšie delenie. Novou 

informáciou, ktorá je výsledkom tejto analýzy je príslušnosť vzorky ku skupine (klastru) 

vzoriek, prípadne variácia v rámci klastra vzoriek a iné.  
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Existuje viacero rôznych typov klastrovania (zhlukovania), napr. P-klastrovanie pre 

veľké dáta, hierarchické klastrovanie (H-Clust), K-means, Specc a DBScan. Medzi často 

používané metódy analýzy transkriptomických dát patrí metóda hierarchického klastrovania 

a K-means klastrovanie,  

 

12.9.1. Hierarchické klastrovanie 

Hierarchické zhlukovanie začína zoskupovaním vzoriek „zdola nahor“, teda najprv 

tvorí každá vzorka samostatný zhluk. Následne nájde algoritmus najpodobnejšie vzorky 

a priradí ich k rovnakému zhluku. Zhluky vzoriek sa nazývajú kvázi-vzorky, keďže sú pri 

zhlukovaní brané ako jeden súbor. Takýmto mechanizmom pokračuje až kým neusporiada 

všetky vzorky do jedného výsledného zhluku, ktorý obsahuje všetky vzorky. Výsledkom 

takejto analýzy je získanie informácií o vytvorení zhlukov, zhluky samotné a príslušnosť 

vzoriek k jednotlivým zhlukom, vzdialenosti medzi zhlukmi a poradie vzoriek zobrazené vo 

forme dendrogramu. Dendrogram je stromový diagram, v ktorom sú uzly spojené vetvami a 

výška konárov naznačuje vzdialenosť medzi klastrami. Vzdialenosť medzi vzorkami 

vyjadruje mieru podobnosti medzi profilmi génovej expresie. V rámci takéhoto zobrazenia 

je možné sa rozhodnúť, na ktorej úrovni je analýza zhlukov zaujímavá a rozdeliť vzorky len 

do určitej úrovne. Tento spôsob analýzy vyžaduje vopred určiť počet očakávaných zhlukov 

na základe predchádzajúcich vedomostí, dostupnej informácii o príslušnosti vzoriek napr. 

ku kontrolnej alebo experimentálnej skupine.  

Pre analýzu pomocou H-zhlukovacej metódy je vstupom tabuľkový formát 

normalizovaných dát. Zadefinovaním parametrov analýzy je možné získať správnu formu 

výsledku. Pre kalkuláciu predpokladanej vzdialenosti medzi zhlukmi je potrebné určiť 

spôsob prepojenia (linkage), ktoré naznačuje, ktorý prístup sa má použiť. Prepojenie 

„single“ nájde najmenšiu možnú vzdialenosť medzi dvoma najbližšími hodnotami 

(vzorkami) dvoch rôznych zhlukov a táto metóda sa preto nazýva aj „nearest neighbour 

clustering“. Metóda celkového prepojenia „complete“ nájde maximálnu možnú vzdialenosť 

medzi najvzdialenejšími bodmi v porovnávaných zhlukov a definuje tak vzdialenosť medzi 

porovnávanými zhlukmi na základe tejto informácie. Výsledkom sú zvyčajne dobre 

oddelené porovnávané zhluky vzoriek, avšak v prípade prítomnosti odľahlých hodnôt 

v súboroch tento prístup nie je vyhovujúci. „Mean“ (stredná) vzdialenosť sa určuje ako 

priemerná hodnota všetkých vzdialeností medzi všetkými bodmi medzi zhlukmi. Tento 

spôsob nájde všetky možné párové prepojenia medzi bodmi patriacimi do dvoch rôznych 

zhlukov a potom vypočíta priemer. Odľahlé hodnoty (outliers) neovplyvňujú tak významne 
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výslednú vzdialenosť medzi zhlukmi ako je to v prípade „single“ alebo „complete“. 

Prepojenie medzi zhlukmi s využitím „centroid“ prístupu vyhľadá vzdialenosť medzi 

centroidmi (stredom) každého zhluku.  

Okrem nich existuje ešte niekoľko ďalších možností, napr. Ward.D2, Ward, median, 

McQuitty´s. Dve metódy „Ward“ sú variáciami metódy Ward’s minimum variance method. 

Ďalším parametrom je vzdialenosť. Tento parameter označuje spôsob, pomocou 

ktorého sa určuje vzdialenosť medzi objektmi v zhlukoch. Môže to byť napr. Euklidovská 

vzdialenosť, Manhattan, Canberra, Maximum, binárna, priemerná. V prípade použitia 

Euklidovskej vzdialenosti sa zhlukujú objekty (vzorky) s vysokými hodnotami znakov 

(génová expresia) a nízkymi hodnotami. Pri Manhattan vzdialenosti sú zadávané hodnoty 

„x“ a „y“, ktoré sú koordinátmi i-tého pozorovania. Canberra je vážená verzia Manhattan. 

Vo väčšine softvérov je prednastavená verzia Euklidovskej vzdialenosti. Voľba stanovenia 

vzdialenosti medzi vzorkami je dôležitá, pretože má významný vplyv na zhlukovanie 

vzoriek. 

Bioinformatické softvéry umožňujú zmeniť usporiadanie riadkov a stĺpcov vo 

vstupnej tabuľke dát prostredníctvom možnosti „transponovať“. V prípade potreby sa stĺpce 

(gény) vymenia s riadkami (vzorky) za účelom analýzy správne usporiadaných dát. Správne 

usporiadanie vzoriek je dôležité pre zhlukovanie. Pre tento typ analýzy je potrebné, aby 

vzorky boli  usporiadané do stĺpcov a znaky (gény) do riadkov. 

Mechanizmus hierarchického zhlukovania prebieha automaticky po zadefinovaní 

vyššie uvedených parametrov vo forme automatizovanej softvérovej platformy.  

 

12.10. Bioinformatická “pipeline” 

Po získaní hrubých dát je potrebné dáta spracovať a analyzovať. Pre tento účel sa 

využívajú viaceré bioinformatické nástroje. Ich správne použitie ako aj správne poradie sú 

esenciálne pre získanie spoľahlivých výsledkov. “Pipeline” alebo aj “workflow” je súbor po 

sebe nasledujúcich bioinformatických nástrojov, pričom výstup (výsledok) z 

predchádzajúceho nástroja je použitý ako vstup do ďalšieho bioinformatického nástroja. 

Kombináciou rôznych bioinformatických nástrojov získame odlišné výstupy v rôznom 

formáte (napr. súbor sekvencií, tabuľka, graf). Prvým krokom je príprava dát (pre-

processing), v ktorom sa odstránia “technické sekvencie” akými sú adaptérové sekvencie a 

PCR duplikáty. Výsledkom je súbor sekvencií zbavený technických sekvencií. Druhým 

krokom je mapovanie čítaní na referenčný genóm alebo známy transkriptóm alebo ich 
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kombinácia. Posledným krokom je kvantifikácia namapovaných sekvencií. Výsledkom je 

prehľad aktuálneho transkriptómu v biologickej vzorke v danom čase. 

 

 

13. Single-cell transkriptomická analýza 

 

Osobitnou časťou analýzy transkriptómu je tzv. single-cell transkriptomika, ktorá na 

rozdiel od celkovej transkriptomickej analýzy biologickej vzorky identifikuje súbor 

transkriptov prislúchajúci jednotlivým bunkám analyzovanej vzorky. Single-cell 

transkriptomický prístup sa v literatúre objavil v r. 2009 a patrí medzi najnovšie sekvenačné 

molekulárne technológie a neustále sa vyvíja.  

Pre túto formu spracovania vzoriek sú typické určité špecifiká zahŕňajúce prípravu 

takýchto sekvenačných knižníc, generovanie dát ako aj ich analýzu. Single-cell sekvenačná 

metóda (scRNA-seq) bola preukázaná ako účinná metóda na klasifikáciu tkanivovo 

špecifických buniek a používa sa aj na štúdium diferenciácie buniek v závislosti od času. 

Transkriptóm jednej bunky znamená vytvorenie profilu všetkých mRNA prítomných 

v jednej bunke. Na rozdiel od analýzy mRNA z populácie buniek pozostávajúcej aj 

z niekoľkých tisícov až miliónov buniek, sekvenačný prístup s využitím technológie 

scRNA-seq umožňuje identifikovať profil mRNA pre každú bunku zvlášť, čím vytvorí súbor 

bunkovo-unikátnych profilov génovej expresie. Napriek jednobunkovej úrovni dokáže táto 

technológia zabezpečiť paralelné sekvenovanie tisícov až miliónov buniek v jednom 

experimente. Táto metóda dokáže odhaliť oveľa detailnejšie molekulárne procesy 

prebiehajúce v jednotlivých typoch buniek ako komplexná transkriptomická analýza, 

u ktorej výstup je sumárom všetkých transkriptov zo všetkých analyzovaných buniek.  

Na druhej strane limitujúcim faktorom tejto metódy je vysoký signál pozadia 

sťažujúci vyhodnocovanie dát, ako aj nevyhnutnosť špecializovaného prístrojového 

vybavenia. Spracovanie získaných dát si vyžaduje špecializované bioinformatické prístupy 

k analýze dát. Výsledné tabuľky génovej expresie pozostávajú zvyčajne len z malého počtu 

údajov (keďže sa jedná o jednobunkovú expresiu). Aj v tomto prípade je však potrebné dáta 

upraviť a normalizovať . 

Celková (totálna) RNA predstavuje súbor všetkých RNA molekúl nachádzajúcich sa 

v analyzovanej vzorke. V súvislosti s génovou expresiou analýzou celkovej RNA je možné 

stanoviť  početnosť mRNA ako priemer populácie všetkých buniek vo vzorke. Takýto 
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prístup neumožňuje identifikovať rozdiely v génovej expresii a v molekulárnych procesoch 

s tým súvisiacich, napr. regulácii génovej expresie. U človeka dochádza analýzou celkovej 

RNA k strate informácie o stave diferenciácie buniek, napr. o jej rýchlosti, čo ovplyvňuje 

aktuálny stav génovej expresie a vedie k odlišnostiam na bunkovej úrovni. 

U eukaryotických mikroorganizmov je to informácia o prítomnosti a početnosti 

špecializovaných buniek, ktoré sa v vyprofilujú napr. v rámci biofilmov práve v dôsledku 

odlišnej génovej expresii, nie však odlišnej genetickej informácii. Preto sa vznik 

jednobunkovej analýzy zdá byť prirodzeným krokom vpred. Posun v analýze v biologickom 

svete prináša nové výzvy v laboratórnej ako aj bioinformatickej časti tejto skladačky. 

Vzhľadom k vysokej heterogenite buniek, významne menšiemu vstupu biologického 

materiálu a výraznému poklesu kvality dát jednou z hlavných výziev je ich spracovanie.  

 

13.1. Technologický princíp prípravy jednobunkových cDNA knižníc 

Dôležitou súčasťou analýzy jednobunkového transkriptómu je príprava 

individuálnych buniek, ich vzájomné oddelenie a udržanie v oddelenom jednobunkovom 

stave. Podstatou metodického prístupu spracovania je zachytenie individuálnych buniek 

a ich kvantifikácia. V prípade mnohobunkového organizmu tento proces zahŕňa uvoľnenie 

buniek z tkaniva. Bunky sú zvyčajne vzájomne poprepájané a na ich vzájomné mechanické 

oddelenie existuje niekoľko protokolov a komerčne dostupných sád chemikálií. Správne 

oddelenie buniek má v konečnom dôsledku vplyv na ďalšie prípravné kroky. 

Spôsob vychytávania jednotlivých buniek zo zmesi je ovplyvnený dostupným 

vstupným množstvom biologického materiálu (počtom buniek) a zároveň ovplyvňuje ich 

selekciu množstvo zachytených buniek, nadväzujúci spôsob prípravy sekvenačných knižníc 

a množstvo vygenerovaných sekvenačných dát a typ informácií, ktoré je možné získať. 

K najznámejším a najviac používaným metódam patria tzv. droplet-based“ (kvapôčková) 

technológia, mikrofluidická (microfluidic) a mikrojamková (microwell) technológia.  

Podstatou „droplet-based“ metód je obalenie jednotlivých buniek do kvapôčky 

veľkosti niekoľkých nanolitrov. Spolu s bunkou sa  v kvapke nachádza aj mikročastica, na 

povrchu ktorej sú umiestnené oligonukleotidové sekvencie. Každý z oligonukleotidov  

obsahuje vo svojej sekvencii dva unikátne kódy, jeden bunkovo špecifický a jeden mRNA-

špecifický.  Kombinácia týchto sekvencií vytvára unikátny čiarový kód pre každý transkript 

prítomný v jednej bunke, na základe ktorého je možné transkripty identifikovať po 

sekvenovaní a priradiť k jednotlivým bunkám. Zároveň je možné stanoviť východiskové 

množstvo transkriptov na bunku, keďže súčasťou celkového kódu sú aj jedinečné 
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identifikátory jednotlivých východiskových mRNA molekúl. Na vychytávanie mRNA 

molekúl z buniek slúžia poly A chvosty. Z toho dôvodu tento typ analýzy nie je vhodný na 

identifikáciu dlhých nekódujúcich RNA molekúl alebo transkriptomické profilovanie 

prokaryotických mikroorganizmov v rámci mikrobiálnych komunít. Súhrn transkriptov 

pochádzajúcich zo všetkých analyzovaných buniek vstupuje do sekvenačného procesu ako 

jedna vzorka. Všetky kvapôčky môžu byť teda zhromaždené a sekvenované spolu. 

Platformy využívajúce kvapkový typ prípravy vzorky poskytujú zvyčajne najväčší výstup, 

teda dokážu poskytnúť najväčšiu hĺbku sekvenovania vzhľadom na finančné náklady 

potrebné na prípravu sekvenačnej knižnice, ktoré sú rádovo 0,05 USD / bunku. Napriek tomu 

sú práve náklady na samotné sekvenovanie (niekoľko tisíc USD) limitujúcim faktorom 

a výsledkom analýz je súbor iba s niekoľkými tisíckami rôznych transkriptov.  

Platformy založené na využívaní mikrojamkovej technológie využívajú sériu 

jamiek mikroskopickej veľkosti (cca. 100pikolitrov (pL)), ktoré sa používajú na zachytenie 

bunkového materiálu. Platničky sú schopné do 15.000 až 150.000 mikrojamiek zachytiť 

kvapôčky s bunkami rovnakej veľkosti. Spôsob izolácie buniek závisí od výsledného 

záujmu. Po mechanickom oddelení sa umiestnia osobitne do jednotlivých jamiek. Výhodou 

metód využívajúcich separáciu buniek do jamiek je ich kombinovateľnosť so 

selekčnými metódami. Tento prístup je prínosný v prípade záujmu o sekvenačnú analýzu 

vybranej skupiny buniek, ktoré môžu byť oddelené mechanicky laserom, napr. 

mikrodisekciou, alebo prietokovou cytometriou (FACS) s využitím povrchových 

bunkových antigénov ako markerov.  

Ďalšou výhodou je možnosť identifikácie buniek prostredníctvom odfotenia 

platničky. Fotografia umožňuje identifikáciu prázdnych jamiek, poškodených buniek alebo 

viacerých (dvoch) buniek v jednej jamke pred samotným sekvenovaním. Mikroplatničková 

metóda je relatívne náročná na čas prípravy biologického materiálu na sekvenovanie 

a technicky náročná. Hlavným nedostatkom tejto metódy je malý počet získaných dát, 

pretože počas prípravy vzoriek na samotné sekvenovanie dochádza k veľkým stratám 

buniek.  

Mikrofluidné platformy, napríklad Fluidigm’s C1 dokáže zabezpečiť vyšší záchyt 

buniek, a tak aj poskytnúť viac dát vo výstupe. Patrí medzi platformy pre masívne-paralelnú 

prípravu vzoriek. Vyšší záchyt však znamená cca.10%  z celkového počtu buniek, a preto 

tento spôsob nie je vhodný pre identifikáciu málopočetných bunkových populácií alebo 

zriedkavé typy buniek. Rovnako malé vstupné množstvo biologického materiálu predstavuje 
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problém. Nevýhodou je cenová náročnosť, naopak výhodou je malý objem reakcií, a teda 

nižšie náklady na spracovanie buniek.  

Okrem toho, paralelná analýza DNA a RNA, tzv . multiomics prístupom (genomics 

/ transcriptomics) predstavuje prelomový prístup k analýze genetickej informácie na úrovni 

jednotlivých buniek. Kombinovaným prístupom je možné identifikovať nielen hladinu 

expresie na úrovni génov, ale aj napr. alelových variantov, porovnať vplyv mutácií na 

mRNA profil, študovať vplyv posttranskripčnej modifikácie, identifikovať nové transkripty.  

 

13.2. Molekulárny princíp prípravy jednobunkových sekvenačných knižníc 

Podstatou identifikácie jednotlivých buniek a transkriptov je použitie systému 

indexov, ktoré sú súčasťou mikročastice. Spolu s bunkou sa do technologicky vytvorenej 

kvapky pridáva aj mikročastica. Každá kvapka obsahuje navyše enzýmy, ktoré bunku lyzujú. 

Uvoľnené RNA molekuly sa naviažu komplementárne na oligonukleotidové sekvencie na 

povrchu mikročastice vďaka poly A chvostu. Prichytené mRNA hybridizujú s primérmi. 

Ešte v kvapôčke prebehne reverzná transkripcia (zmena RNA na cDNA), počas ktorej sa 

informácia z nukleotidovej sekvencie indexov stane súčasťou vzniknutej cDNA molekuly. 

Každá mikročastica nesie v rámci jednej sekvencie dva unikátne indexy. Jeden je bunkovo-

špecifický, takže transkripty  patriace k jednej bunke sú jedinečne označené. Druhá časť 

indexu je tvorená unikátnym kódom aj v rámci bunky (UMI; unique molecular identifier), 

ktorý každú molekulu RNA v rámci bunky unikátne označí. Označenie molekúl prebieha 

ešte pred PCR amplifikáciou, čo umožní uložiť informáciu o pôvodnom počte transkriptov 

v bunke, ktorý sa zmení po použití PCR amplifikácie počas prípravy sekvenačnej knižnice. 

Výsledné molekuly sa sekvenujú pomocou masívne-paralelného sekvenovania 

zvyčajne na platforme Illumina. Čítania sa najskôr porovnajú s referenčným genómom, aby 

sa identifikoval pôvodný gén cDNA. Ďalej sú čítania usporiadané podľa ich bunkových 

čiarových kódov a počtu mRNA transkriptov každého z génov zisteného v jednotlivých 

bunkách na základe UMI. Aby sa zabránilo dvojitému alebo viacnásobnému započítaniu 

sekvencie toho istého transkriptu namnoženého počas PCR amplifikácie, všetky transkripty, 

ktoré nesú rovnaký UMI kód sa združia a do ďalšej analýzy pokračuje len jedna molekula 

RNA.  
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13.3. Analýza dát z jednobunkového RNA sekvenovania 

Kvantifikácia výstupov sa uskutočňuje na niekoľkých úrovniach. Celkový počet 

transkriptov na vzorku, celkový počet transkriptov na bunku, celkový počet identických 

transkriptov v rámci individuálnej bunky.  Pre sčítavanie transkriptov sa využívajú unikátne 

indexové sekvencie, ktoré sú po príprave sekvenačných knižníc súčasťou samotnej 

sekvencie transkriptu. Pri experimentoch je dôležité zabezpečiť rovnaký počet čítaní na 

každú sekvenovanú vzorku. V rámci sekvenačnej analýzy jednotlivých vzoriek je cieľom 

získať rovnomerné pokrytie všetkých prítomných transkriptov, čo zvyčajne nie je možné 

vzhľadom k rôznym vlastnostiam sekvenovaných molekúl a preferenčnej amplifikácii 

niektorých z nich. Pokrytie jednotlivých transkriptov súvisí aj s ich počtom. Z pohľadu 

správnej identifikácie transkriptov pre účely ich sčítania je esenciálna vysoká kvalita 

získaných sekvencií, ktorá klesá s narastajúcou dĺžkou sekvenovaného transkriptu. Nižšia 

kvalita sekvencie komplikuje presnosť mapovania sekvencií na referenčný genóm.  

Výsledkom single-cell RNA sekvenačnej analýzy sú dáta uložené v dvoch súboroch 

.fastq. Jeden súbor obsahuje sekvencie čiarových kódov (čiarový kód bunky aj UMI) a druhý 

súbor obsahuje sekvenačné čítania. Kvôli malému množstvu biologického materiálu v 

každej „vzorke“ (alebo bunke) spracovanie dát zahŕňa niekoľko krokov. Kontrola kvality 

slúži na kontrolu sekvencií indexov (bunkové indexy aj UMI), ktoré v prípade, že nie sú 

správne informaticky identifikované, nielen indexy, ale aj molekuly s nimi asociované sú 

z ďalšej analýzy vylúčené. Elimináciou chybných indexových sekvencií ovplyvňujeme 

počty transkriptov vstupujúcich do ďalších krokov analýzy. Minimálna kvalita sekvencie 

indexu by mala byť s hodnotou Q20. Druhým krokom je mapovanie sekvencií čítaní na 

referenčný genóm, pričom do úvahy prichádza celkové mapovanie, kedy nie je prioritná 

stopercentná identita (zhoda) sekvencie s referenčnou sekvenciou. Tu je výsledkom 

zvyčajne niekoľko pozícií v rámci genómu, na ktoré by sa sekvencia čítania mohla mapovať. 

Sekvencie, ktoré nasadnú na genómovú sekvenciu v určitom počte prevyšujúcom stanovený 

hraničný počet (treshold; vopred stanovená hranica počtu identifikovaných potenciálnych 

pozícií) sú z ďalšej analýzy vylúčené. Takéto sekvencie zahŕňajú zvyčajne adaptéry alebo 

repetitívne sekvencie.  

Následne dochádza k priradeniu názvu transkriptu na základe identifikácie pozície 

namapovanej sekvencie. Na základe mapovania čítaní sa určí aj počet čítaní priradených k 

exónom a intrónom, pričom podľa ich pomeru dochádza k identifikácii neobvyklých, 

štandardu sa vymykajúcich transkriptómov a odfiltrovaniu buniek. 
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V druhom kroku dochádza k mapovaniu čítaní na referenčný genóm a určeniu počtu 

transkriptov na úroveň jednotlivých buniek, stanoveniu bunkovej génovej expresie. 

V ďalšom kroku sú identifikované najprv rôzne typy buniek na základe rôznych 

transkriptómov. Transkripty patriace k rovnakej bunke sú identifikované na základe 

unikátnej sekvencie indexu bunky. Následne je vypočítaná génová expresia v rámci 

jednotlivých buniek na základe UMI kódov.  

Dôležitým parametrom je stále kvalita sekvencie bunkových indexov, pričom už 

zámena jednej bázy je považovaná za neprípustnú pre ich využitie v ďalšej analýze. Pre 

spoľahlivosť UMI kódov (vnútrobunkových indexov) platí, že pokiaľ sa dve sekvencie UMI 

líšia navzájom aspoň jedným nukleotidom, jedná sa o dva odlišné UMI indexy, a teda dve 

odlišné mRNA molekuly. Expresia každého génu v bunke sa kvantifikuje pomocou UMI, 

pričom sekvencie s identickým UMI sú združené do jednej reprezentatívnej sekvencie 

a ostatné sú z ďalšej analýzy odstránené (collapsing). 

V rámci analýzy buniek je možné z analýzy vylúčiť bunky, ktoré majú výrazne 

odlišné zloženie alebo pomery transkriptov. V takom prípade sa môže jednať o artefakt, 

ktorý vznikol počas prípravy a spracovania biologického materiálu a do jednej kvapky sa 

dostali dve rovnaké alebo dve odlišné bunky, prípadne exozómy, ktoré boli spracované ako 

bunky. Odlišnosti v génovej expresii medzi jednotlivými bunkami sú normalizované 

zvyčajne tzv. downsamplingom, čiže nešpecifickou redukciou (náhodný výber) počtu čítaní 

vo vzorkách (bunkách).  

Napriek priamej kvantifikácii mRNA a eliminácii možných artefaktov je analýza 

profilu jednej bunky ešte stále komplikovaná malým množstvom biologického materiálu; 

génová expresia je nezachytená/nulová. Medzi často využívané spôsoby analýzy patrí 

použitie matematických nástrojov, napríklad imputácie údajov, ktorá umožňuje doplnenie 

chýbajúcich údajov u buniek „inšpirovaním sa“ od susedných, najpodobnejších. Najprv sa 

identifikujú skupiny rovnakých buniek a vytvoria sa tzv. bunkové klastre. Porovnaním 

dostupných hodnôt sa vytvoria nové, chýbajúce hodnoty na základe odhadu podobnosti 

profilov expresie susedných buniek v rámci klastrov, a tie sú doplnené namiesto chýbajúcich 

hodnôt génovej expresie.  

Výsledná tabuľka génov môže byť tiež zlogaritmovaná a pre spracovanie a 

vyhodnotenie môžu byť použité rovnaké bioštatistické nástroje. Na údajoch zo 

skompletizovanej tabuľky je možné vykonať diferenciálnu analýzu expresie génov ako aj 

použiť bioinformatické nástroje na klastrovanie dát a ich vizualizáciu (PCA). Na základe 
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single-cell RNA sekvenačnej analýzy je možné identifikovať a odlíšiť rôzne bunkové typy 

a subtypy na základe odlišnej kombinácie génovej expresie vybraných génov.  


