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Streszczenie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniami obejmującymi poznanie tran-
skryptomu, umożliwiającymi wyłonienie funkcjonalnych składników genomu, co pozwala na pełnie-
jsze zrozumienie funkcjonowania zarówno komórki jak i całych organizmów. Doprowadziło to do 
intensywnego rozwoju innowacyjnych metod sekwencjonowania służących badaniu RNA. Spośród 
takich nowatorskich procedur na uwagę zasługują techniki RNA-Seq. Pozwalają one na analizę 
całego transkryptomu z bardzo wysoką wydajnością, również na poziomie pomiaru ilościowego. 
Pozwalają m.in. na mapowanie miejsc startu transkrypcji, wykrycie produktów fuzji genów, czy 
też charakterystykę produktów alternatywnego składania. Mają spore szanse już wkrótce zastąpić 
obecnie stosowane metody analiz komórkowego RNA w tym również mikromacierze. 

Słowa kluczowe:bezpośrednie sekwencjonowanie RNA cDNA, transkryptom, wirtualne terminatory

Summary: Recently, there has been an increased interest in research involving knowledge of the 
transcriptome, enabling the identification of the functional components of the genome, which allows 
for a more complete understanding of cells and organisms functioning. Consequently, innovative 
methods of investigation of RNA sequencing have been developed. These innovative procedures 
include the techniques of RNA-Seq. It should be noted that they make possible the transcriptome 
analysis with a very high efficiency, even at the level of quantitation. Among others allow mapping 
of start sites transcription, detection of gene fusion product or the characteristics of the products of 
alternative splicing. Possibly, these methods will soon replace currently used.
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WSTĘP

Transkryptom jest pojęciem określającym kompletny skład komórkowego RNA, 
powstałego na drodze transkrypcji z DNA stanowiącego transkrypt. Udział poszcze-
gólnych cząsteczek RNA, stanowiących produkt jednego z etapów ekspresji kon-
kretnych genów, jest uzależniony od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, tj. 
stadium rozwoju, pochodzenie tkankowe, jak i zewnętrznych np. czynniki stresowe. 

TABELA 1. Porównanie metody RNA-Seq z innymi technikami wykorzystywanymi w transkryp-
tomice (Wang et al. 2009, nieznacznie zmienione). Nowatorska technika RNA-Seq pozwala osiągnąć 
te same, bądź znacznie lepsze rezultaty badań w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami do 
analizy transkryptomu komórkowego, przy względnie niższych kosztach. EST – znaczniki ekspresji  
(ang. Expressed Sequence Tags)
TABLE 1. Comparison of RNA-Seq with other techniques used in transcriptomics (Wang et al. 2009, 
slightly modified). The innovative technique RNA-Seq allows achieve the same or better results in com-
parison with the methods used for the analysis of cellular transcriptome so far, with a relatively lower cost

Technologia Mikromacierze  
pokrywające genom

Sekwencjonowanie 
cDNA lub EST RNA-Seq

Specyfikacja metody

Zasada działania Hybrydyzacja Sekwencjonowanie 
metodą Sanger’a

Wysokowydajne se-
kwencjonowanie (NGS)

Rozdzielczość Od kilku do 100 p.z. Pojedynczy 
nukleotyd Pojedynczy nukleotyd

Wydajność Wysoka Niska Wysoka
Uzależnienie od sekwencji 
genomowej Tak Nie W niektórych 

przypadkach
Tło Wysokie Niskie Niskie

Zastosowanie

Jednoczesne mapowanie 
transkrybowanych regionów 
oraz analiza ekspresji genów

Tak Ograniczona analiza 
ekspresji genów Tak

Dynamika przedziału dla po-
miaru ilościowego ekspresji 
genów

Ponad 100-krotny Nie dotyczy > 8000-krotny

Zdolność do wyróżniania 
różnych izoform Ograniczona Tak Tak

Zdolność do wyróżniania 
ekspresji allelicznej Ograniczona Tak Tak

Kwestie praktyczne

Wymagana ilość RNA do 
analizy Duża Duża Niewielka

Koszty mapowania tran-
skryptomów pochodzących 
z dużych genomów

Wysokie Wysokie Relatywnie niskie
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Poznanie transkryptomu jest niezwykle istotne dla wyłonienia funkcjonalnych 
składników genomu oraz zrozumienia m.in. mechanizmów rozwoju, wzrostu oraz 
obrony komórek, bądź całych organizmów. Stąd też w ciągu ostatnich lat obser-
wuje się wzrastające zainteresowanie tym obszarem badań oraz rozwój tech-
nik, wykorzystywanych w tym zakresie. Jedną z nich stanowią „mikromacierze”  
(ang. microarray), które są powszechnie używane do badań trankryptomów wielu 
organizmów. Technika ta, choć szeroko wykorzystywana, nie jest wolna od pew-
nych ograniczeń, związanych np. z limitowaną możliwością określenia kompletne-
go składu komórkowego transkryptomu oraz jego ilościowego pomiaru. 

Wprowadzenie technologii sekwencjonowania DNA nowej generacji  
(ang. Next-Generation Sequencing, NGS) stało się istotnym krokiem w analizie 
trankryptomów, dzięki możliwości sekwencjonowania cDNA (ang. complementary 
DNA) –DNA syntetyzowane w procesie odwrotnej transkrypcji na matrycy RNA) 
na szeroką skalę, czyli wprowadzeniu metody RNA-Seq (ang. RNA-sequencing) 
(tab. 1.) [23]. Nowe rozwiązania, jakie pojawiły się w zakresie sekwencjonowania, 
umożliwiają znaczny rozwój transkryptomiki w obszarze ilościowych oraz jako-
ściowych analiz [45]. Celem artykułu jest przybliżenie nowatorskiej techniki badań 
,RNA-Seq, która już w tym momencie ma spore szanse zastąpić obecnie stosowane 
metody analiz komórkowego RNA.

TECHNIKI RNA-SEQ ORAZ ICH MOŻLIWOŚCI

Intensywne badania nad poznaniem genomów zarówno eukariotycznych jak 
i prokariotycznych doprowadziły do opracowania innowacyjnych metod sekwen-
cjonowania. Obecnie wśród firm zajmujących się komercyjnie sekwencjonowa-
niem możemy wyłonić trzy główne koncerny, które wykorzystują własne platfor-
my oparte na technologiach NGS, tj: 454 GS FLX (Roche), Genome Analyzer II 
(Illumina) orazSOLiD (Applied Biosystems). Pomimo oczywistych różnic doty-
czących szczegółów przebiegu samych reakcji sekwencjonowania wspólnym za-
mierzeniem każdej z technik jest miniaturyzacja pojedynczych reakcji. Ilość DNA 
podlegającego sekwencjonowaniu w jednostkowej reakcji jest niewielka (nawet 
jedna cząsteczka DNA), toteż początkowym etapem, poprzedzającym samo se-
kwencjonowanie jest amplifikacja materiału genetycznego. Natomiast sama plat-
forma jest tak zaprojektowana, aby wydajność odczytu była jak największa [46]. 
Nowoczesne metody sekwencjonowania NGS umożliwiły opracowanie techniki 
sekwencjonowania RNA tj. RNA-Seq, pozwalającej na wszechstronne analizy 
niemal każdego transkryptomu [45]. Zastosowanie metody RNA-Seq daje moż-
liwość nie tylko określenia struktury transkrybowanych genów (końce 3’, 5’ oraz 
połączenia ekson – intron), ale również ilościowego pomiaru transkryptów,czy 
też częstości występowania alternatywnego składania (alternatywne łączenie 
ze sobą eksonów pre-mRNA) (ang. alternative splicing) [32, 44, 40, 14, 42]. 
W ogólnym zarysie technika RNA-Seq sprowadza się do kilku etapów (ryc. 1).  
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RYCINA 1. Schemat typowego eksperymentu z wykorzystaniem techniki RNA-Seq (Wang et al. 
2009).W pierwszym etapie cząsteczki mRNA służą do utworzenia biblioteki fragmentów cDNA. 
Długie cząsteczki mRNA muszą zostać strawione na krótsze fragmenty (200 – 500 p.z.), kompaty-
bilne z większością technik sekwencjonowania nowej generacji. Opcjonalnietrawieniu mogą ulec 
cząsteczkimRNA (np. na drodze hydrolizy) lub już cDNA (trawienie DNAzą I lub sonikacja).Na-
stępnie dochodzi do przyłączenia sekwencji adaptorowych do każdego z fragmentów cDNA (biblio-
teka EST z adaptorami – krótkie sekwencje cDNA) oraz odczytania sekwencji przy zastosowaniu 
wysokowydajnych technik sekwencjonowania. Uzyskane sekwencje są porównywane z sekwencją 
genomową i sklasyfikowane na trzy typy: odczyty sekwencji eksonowych, odczyty połączeń ekson
-ekson oraz odczyty sekwencji końców poli(A).W tym celu wykorzystywane są narzędzia bioinfor-
matyczne, w tym m.in. programy takie jak ELAND, SOAP31, MAQ32 oraz RMAP
FIGURE 1. Scheme of a typical experiment using of the RNA-Seq technique (Wang et al. 2009). In 
the first step, mRNA molecules are used to create a library of cDNA fragments. Long mRNA mol-
ecules have to be digested into smaller fragments (200 – 500 bp), compatible with the majority of 
the new generation sequencing techniques. Optional, mRNA molecule may be a subject of digestion 
(e.g. by hydrolysis), or already cDNA (DNase I digestion, or sonication). This is followed by the 
attachment of sequence of the adapter to each of the cDNA fragments and reading the sequence by 
using high – performance sequencing techniques. The obtained sequences are compared with the ge-
nomic sequence and classified into three types: exonic sequence reads, reads of exon-exon sequence 
connections reads ends and poly (A). For this purpose are used bioinformatics tools, includingpro-
grams such as ELAND, SOAP31, MAQ32 and RMAP
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Pierwszym z nich jest izolacja totalnego komórkowego RNA, a następnie wy-
korzystanie go do utworzenia biblioteki fragmentów cDNA z dołączonymi na 
jednym bądź obu końcach cząsteczkami adaptorów. W puli komórkowego RNA 
znaczącą większość (<90%) stanowi rybosomalny RNA (rRNA), dlatego jeśli 
przedmiotem badań jest zmienność mRNA konieczne jest zastosowanie odpowied-
nich technik frakcjonowania. Możliwości jest kilka. Na rynku dostępne są gotowe 
zestawy selektywnie usuwające rRNA z izolatu lub wzbogacające go w mRNA. 
Kity obniżające poziom rRNA (np. RiboMinus – Invitrogen), wykorzystują anty-
sensowne wersje sekwencji rybosomalnych, związane z biotynylowanymi lub ma-
gnetycznymi kulkami. Analogicznie, zestawy do wzbogacania roztworu w mRNA 
wykorzystują podobne kulki, lecz tym razem związane z odcinkami oligo(dT)  
(np. OligoTex – Qiagen), które wiążą ogon poli(A), obecny w większości czą-
steczek mRNA. Alternatywą jest zastosowanie specjalnych enzymów (również 
komercyjnie dostępne), trawiących RNA pozbawione czapeczki (ang. cap), czy-
li głównie rRNA [46]. Uzyskane cDNAsą następnie sekwencjonowane z wyko-
rzystaniem metody NGS. Reakcja taprowadzi do uzyskania krótkiej sekwencji 
z jednego końca cząsteczki (ang. single-end sequencing), bądź z obu jej końców  
(ang. pair -end sequencing). Uzyskane odczyty zawierają się w przedziale od 30 do 
400 par zasad, co uzależnione jest od zastosowanej metody sekwencjonowania. Los 
uzyskanych sekwencji może być dwojaki. Albo zostają dopasowane do sekwencji 
genomowej, albo są łączone de novo w swoistą mapę transkrypcyjną na skalę geno-
mu [44]. Krótsze, 30–to nukleotydowe odczyty sekwencji, mogą być wykorzystane 
do mapowania połączeń pomiędzy dwoma eksonami, natomiast dłuższe odczyty 
wskazują na połączenia kilku eksonów. Dzięki temu metoda RNA-Seq umożliwia 
badania złożonych trankryptomów [44]. Ponadto technika ta umożliwia zlokalizo-
wanie wszelkich zmian w sekwencji transkrybowanych regionów np. SNP – poli-
morfizm pojedynczych nukleotydów (ang. Single-Nucleotide Polymorphism) [6].

TECHNIKA BEZPOŚREDNIEGO SEKWENCJONOWANIA  
RNA (DRS) – UDOSKONALONA FORMA  

PODSTAWOWEJ METODY RNA-SEQ

Analiza transkryptomu w oparciu o wcześniejsze jego przepisanie na cDNA nie 
jest jednak idealnym podejściem badawczym, cechują ją pewne niedociągnięcia. 
Otóż w trakcie syntezy drugiej nici cDNA, często dochodzi do pojawienia się nie-
wielkich zmian sekwencji, wprowadzanych przez odwrotną transkryptazę podczas 
aktywności DNA – zależnej polimerazy [7]. Ponadto istnieje ryzyko syntezy nie-
prawidłowego cDNA na skutek tzw. przełączenia matrycy (ang. template switching) 
lub zanieczyszczenia DNA, oraz syntezy cDNA niezależnej od startera [7, 15, 20]. 
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RYCINA 2. Technika DRS z wykorzystaniem sekwencjonowania typuHelicos (Ozsolak i Milos 2011). 
Etap 1. Do RNA zostaje dołączony ogon poli(A) (za wyjątkiem mRNA, gdzie ten krok jest pomija-
ny), następnie sekwencja zostaje zablokowana przed dalszym wydłużaniem przez dołączenie deoxyATP. 
Tak przygotowane RNA zostaje przyłączone do ogonów poli(T) osadzonych wcześniej w komorze. Po 
czym następuje cykl pierwszy – przyłączenie pozostałych nukleotydów tyminowych komplementarnie 
do ogonów poli(A) oraz dołączenie pierwszego zmodyfikowanego nukleotydu VT-A, VT-G lubVT-C, 
co stanowi jednocześnie blokadę przed dołączeniem kolejnego nukleotydu w sekwencji. Cykl pierw-
szy zabezpiecza przed rozpoczęciem sekwencjonowania w obszarze ogona poli(A). Etap 2. Następuje 
zebranie odczytu w postaci fluorescencji pochodzącej od pojedynczego, przyłączonego w pierwszym 
etapie nukleotydu. Etap 3. Dochodzi do chemicznego odcięcia grupy inhibitorowej i barwnika fluore-
scencyjnego, co umożliwia przyłączenie kolejnego nukleotydu VT. W kolejnym cyklu, zgodnie z zasa-
dą komplementarności dochodzi do przyłączenia właściwego nukleotyduVT (A, T, G lub C), wymycia 
nadmiaru niepołączonych nukleotydów i odczytu oraz zapisu sygnału. Po tym etapie następuje odcięcie 
grupy inhibitorowej i fluoroforu. Cykl zdarzeń powtarza się, aż do uzyskania kompletnej sekwencji
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Należy również podkreślić, że reakcję odwrotnej transkrypcji cechuje z natury 
skłonność powstawania błędów syntezy a także niska efektywność, co skutkuje 
uzyskaniem niewielkiej ilości cDNA [29, 37]. Ponadto synteza drugiej nici cDNA 
jest przyczyną późniejszych problemów z określeniem wyjściowej ilości nici 
RNA, identyfikacją transkryptówhimerycznych, jak również z analizą krótkich 
RNA [34]. Ze względu na wszystkie powyższe niedoskonałości związane z etapem 
odwrotnej transkrypcji podczas analizy komórkowego RNA, zrodziła się potrzeba 
opracowania metody, omijającej tą problematyczną fazę eksploracji. Technika bez-
pośredniego sekwencjonowania RNA (ang. Direct RNA Sequencing, DRS) pozwala 
na wykonanie analizy sekwencji oraz poziomu RNA z pominięciem etapów odwrot-
nej transkrypcji i amplifikacji (ryc. 2). Metoda DRS powstała w oparciu o techno-
logię sekwencjonowania pojedynczej cząsteczki DNA (ang. Single-Molecule DNA 
Sequencing technology, tSMS), gdzie podczas syntezy DNA dochodzi do bezpo-
średniego rejestrowania sygnałów, generowanych przy dołączaniu przez polimerazę 
pojedynczych nukleotydów [4, 29]. Technika DRS jest prowadzona z wykorzy-
staniem specjalnie zmodyfikowanej polimerazy oraz fluorescencyjnych analo-
gów nukleotydów, zwanych wirtualnymi terminatorami (ang. Virtual Terminator 
nucleotides, VT), które oprócz barwnika fluorescencyjnego zawierają chemicz-
nie rozszczepialne grupy inhibitorowe, dzięki czemu możliwa jest etapowość se-
kwencjonowania [29]. Komora na której zachodzi sekwencjonowanie zbudowana 
jest z ultraczystego szkła, na powierzchni którego kowalencyjnie zakotwiczone są 
oligonukleotydy poli(dT). Zadaniem fragmentów poli(dT) jest związanie ogonów 
poli(A) cząsteczek RNA poprzez hybrydyzację opartą na zasadzie komplementar-
ności, a także inicjacja reakcji sekwencjonowania.

W technice DRS zastosowany system umożliwia analizę sygnału fluorescencji 
emitowanego przez kolejne, pojedyncze sekwencjonowane cząsteczki RNA znaj-
dujące się w obszarze wzbudzenia. Procedura ta sprowadza się do kilku etapów 
(ryc. 2). Pierwszym z nich jest „doczepienie” ogonów poli(A) do każdej badanej 
cząsteczki RNA przez poli(A) polimerazę I (PAPI), pochodzącą z Escherichia 
coli. W przypadku, gdy materiał badawczy stanowią cząsteczki mRNA ten etap 
jest pomijany. Następnie tak przygotowane RNA poddaje się hybrydyzacji z frag-

FIGURE 2. The DRS technique using a sequencing type Helios (Ozsolak and Milos 2011).  
Step 1: A poly(A) tail is attached to the RNA (except for the mRNA, wherein the step is skipped ), the se-
quence is then blocked against further elongation via connecting 3’-deoxyATP. RNA prepared in this way 
is attached to the tails of poly(T) previously embedded in the flow cell. After this, the cycle 1. occurs – 
joining the remaining thymine nucleotides complementary to the tails of poly(A) and connecting the first 
modified nucleotide VT -A, VT-G or VT -C , which is the lock prior to attachment of the next nucleotide in 
the sequence. The first cycle prevents the start of the sequencing in the poly(A)tail. Step 2. Read- collect-
ing occurs as a fluorescence from a single nucleotide, connected in a first step. After this it comes to cut-
off of the chemical inhibitor and fluorescent dye, which allows the connection of the next nucleotide VT.  
Step 3. According to the principle of complementarity, occurs VT (A, T, G or C) nucleotide binding, wash 
the excess of not linked nucleotides and a read and write signal. After this stage, the cut of the inhibitor 
group and the fluorophore occurs . The cycle of events is repeated until the completing a sequence
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mentami poli(T), zakotwiczonymi na powierzchni płytki. Aby sekwencjonowanie 
rozpoczęło się we właściwym miejscu tj. tuż za ogonem poli(A), we wstępnym eta-
pie dodawane są dTTP (trifosforan 2’-deoksytymidyny) oraz polimeraza – celem 
„wypełnienia luki”, powstałej wówczas jeśli ogon poli(A) cząsteczki RNA był dłuż-
szy, aniżeli zakotwiczony w komorze fragment poli(dT) [31]. Następnie dodawane 
są VT-A, VT-C, i VT-G, celem zastopowania przyłączenia następnego nukleotydu.  
Po wymyciu niezwiązanych VT, powierzchnia komory zostaje napromieniowana 
wiązką światła lasera pod kątem umożliwiającym całkowite odbicie wewnętrzne. 
Dzięki temu jedynie cząsteczki znajdujące się najbliżej powierzchni mogą zostać 
wzbudzone przez laser. Pomaga to znacznie zredukować ewentualne tło, powstające 

RYCINA 3. Schemat instrumentów optycznych, służących do wzbudzania sygnału fluorescencji oraz 
jego detekcji, wykorzystanych w technikach RNA-Seq (Ozsolak i Milos 2011, nieznacznie zmienione).
Laser emitujący falę o długości 635nm naświetla powierzchnie komory poprzez obiektyw, wykorzystu-
jąc zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. Pozwala to na znaczne ograniczenie obszaru wzbudze-
nia fluorescencji, a zatem redukuje poziom sygnałów fluorescencyjnych docierających z innych obsza-
rów (tło). Pojedyncza cząsteczka znajdująca się w obszarze wzbudzenia, emituje fluorescencję, która jest 
wychwytywana przez obiektyw i kierowana do czułego systemu detekcji – kamery CCD
FIGURE 3. Schematic of optical instruments, used to induce fluorescence signal and its detection used 
in RNA-Seq techniques (Ozsolak and Milos 2011, slightly modified). A 635 laser highlights a flow cell 
surface through the lens,using the phenomenon of total internal reflection.This allows a significant re-
duction of fluorescence excitation region, and therefore reduces the fluorescence signals coming from the 
other areas (background). A single molecule, located in the excitation field, emits fluorescence, which is 
captured by the lens and directed to the sensitive detection system – the CCD camera
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na skutek zbierania niemal każdego sygnału fluorescencyjnego przez bardzo czuły 
system detekcji (ryc. 3). Po zebraniu sygnału z każdej pozycji w danej komorze, na-
stępuje wymiana roztworu na taki, który umożliwia chemiczne odłączenie barwnika 
fluorescencyjnego oraz inhibitora z przyłączonego nukleotydu, co pozwala na zajście 
kolejnego cyklu syntezy [31]. W następnych cyklach przyłączeniu może ulec jeden 
z czterech nukleotydów VT-A, VT-T,VT-C lub VT-G), po czym następuje wymywa-
nie, zebranie sygnału i odszczepienie. Wielokrotne powtórzenie tego cyklu prowa-
dzi do uzyskania szeregu sygnałów, które posłużą następnie do złożenia komplet-
nej sekwencji dla każdej, pojedynczej, analizowanej cząsteczki RNA znajdującej się 
w obszarze wzbudzenia. Procedura DRS pozwala nie tylko pominąć niewygodny 
krok syntezy cDNA i amplifikacji, ale również umożliwia analizę bardzo niewielkich 
ilości RNA – rzędu femtomoli (10-15 mola), co daje jej przewagę nad standardowymi 
metodami RNA-Seq [29].

TECHNIKI RNA-SEQ NA TLE INNYCH  
METOD ANALIZY TRANSKRYPTOMU

Niewątpliwymi zaletami metod RNA-Seq są niemal zupełny brak tła (tj. np. 
brak produktów niespecyficznej amplifikacji, które prowadzą do zakłóceń w od-
czycie sekwencji), a także szeroki zakres zawartości materiału, jaki może zostać 
wykryty i poddany analizie. Jest to bezdyskusyjna przewaga nad powszechnie sto-
sowaną do analiz transkryptomu techniką mikromacierzy, która nie jest wolna od 
sygnałów pochodzących z tła, traci również czułość detekcji, zarówno dla niskich 
oraz bardzo wysokich zawartości analizowanego materiału. Także w przypadku 
pomiarów ilościowych RNA, technika RNA-Seq osiąga zadowalające efekty, zaś 
ze względu na zastosowanie wysokowydajnych metod sekwencjonowania, ilość 
RNA potrzebna do analizy jest znacznie niższa aniżeli w przypadku reakcji PCR 
w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) (tab. 1.) [45]. Technika RNA-Seq nie 
jest jednak metodą idealną. Rekonstrukcja pełnej długości transkryptów z krót-
kich odczytów sekwencji wiąże się niestety z możliwością wystąpienia błędów. 
Odczyt sekwencji transkryptu może być nierówny na całej jego długości, m.in. 
ze względu na tzw.”stronniczość” sekwencji (ang. sequencing biases). Istnieje 
również ryzyko błędnego łączenia sekwencji w tzw. chimeryczne transkrypty, 
co związane jest z występowaniem częściowo pokrywających się transkryptów 
kodowanych przez sąsiednie loci. Możliwość pojawienia się błędów związana 
jest również z występowaniem sekwencji powtórzonych w różnych genach. Ko-
lejnym wyzwaniem dla tej metody jest także występowanie kilku izoform jednego 
genu, powstających wskutek procesu alternatywnego składania. Długość odczytu 
sekwencji jest często za krótka, by mogła zostać dokładnie przypisana właściwej 
izoformie [12, 13, 19]. Przedstawione trudności związane ze stosowaniem meto-
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dy RNA-Seq, wymuszają poszukiwanie właściwych rozwiązań. Do chwili obec-
nej powstało kilkanaście bioinformatycznych narzędzi do montażu transkrypto-
mów [14], których działanie sprowadza się do jednej z dwóch strategii. Pierwsza 
z nich wykorzystuje sekwencję genomu do odpowiedniego montażu sekwencji 
transkryptomu (ang. mapping first), natomiast w drugim przypadku (de novo) 
wyjściowym etapem jest montaż sekwencji, a w następnej kolejności porównanie 
z sekwencją genomu, jeśli taka jest dostępna [7, 12, 37]. Rozwój bioinformaty-
ki, jako narzędzia w analizie danych uzyskiwanych za pomocą metod RNA-Seq 
prawdopodobnie rozwiąże w przyszłości trudności związane z analizą transkryp-
tomu, co w efekcie pozwoli tej technice zastąpić dotychczas stosowane metody 
badań tj. np. mikromacierze, czy qPCR.

Uwzględniając wszystkie zalety metody RNA-Seq, jest ona pierwszą meto-
dą pozwalającą na analizę całego transkryptomu z bardzo wysoką wydajnością, 
również na poziomie pomiaru ilościowego. Technika RNA-Seq pozwala na bar-
dzo rzetelną analizę totalnego, komórkowego RNA. Pozwala m.in. na mapowanie 
miejsc startu transkrypcji, wykrycie produktów fuzji genów czy też charaktery-
stykę produktów alternatywnego składania. Poniżej przedstawiono charakterysty-
kę kilku metod RNA-Seq w świetle różnorodnych ich zastosowań, w celu podkre-
ślenia ich znaczącej użyteczności badawczej.

Mapowanie miejsc startu transkrypcji (ang. Transcriptionstart Sites, TSSs) 
jest niezwykle istotne dla kompletnego poznania struktury RNA oraz identyfi-
kacji obszaru promotorowego, regulującego ekspresję zakodowanej informacji 
każdego z transkryptów. Jedną z podstawowych metod, opracowanych jeszcze 
dla sekwencjonowania DNA metodą Sanger’a, jest sekwencjonowanie cDNA po-
wstałego na matrycy mRNAz nienaruszoną czapeczką (ang. Cap Analysis of Gene 
Expression, CAGE) [39]. Odpowiednio dostosowane modyfikacje metody CAGE 
pozwalają na znacznie więcej aniżeli tylko mapowanie TSSs. Przykładowo tech-
nika nanoCAGE umożliwia mapowanie TSSs w przypadku bardzo małych ilości 
materiału RNA, dzięki zastosowaniu różnorodnych technik amplifikacji [35]. Na-
tomiast techniki PEAT (ang. Paired-End sequencing strategy) i CAGEscan po-
zwalają na analizę powiązania TSSs z regionami położonymi poniżej [27, 35, 30]. 

Z kolei inne modyfikacje techniki RNA-Seq, znajdują zastosowanie w obsza-
rze badań ekspresji transkryptów antysensownych. Ponieważ badania nad tran-
skryptomem jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia o ekspresji genów rów-
nież z antysensownej nici DNA – wiadomo już, że także antysensowne transkrypty 
są w pełni funkcjonalne i spełniają swoje zadania zarówno w fizjologicznym, jak 
również patologicznym stanie komórki [9]. Priorytetem stała się potrzeba analizy 
RNA z uwzględnieniem charakteru nici (antysensowna/sensowna). W przypadku 
standardowych metod RNA-Seq, gdzie etapem pośrednim jest synteza dwuni-
ciowego cDNA, informacja o pochodzeniu nici RNA zostaje utracona. Istnieją 
jednak rozwiązania pozwalające na zachowanie tej informacji w trakcie badania. 
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Jednym z nich jest chemiczne znakowanie drugiej nici syntetyzowanego cDNA 
[16, 33]. Odmienną strategią jest zastosowanie techniki DRS, gdzie pomijany jest 
niepożądany etap syntezy cDNA [29].

Zjawisko alternatywnego składania prowadzi do powstania nowych, opcjo-
nalnych transkryptów z tej samej matrycy. Alternatywne formy genów mają istot-
ne znaczenie w procesie wzrostu i rozwoju organizmu, zaś błędy w mechanizmie 
ich powstawania skutkują w wielu przypadkach poważnymi schorzeniami [28, 
43]. Stąd też istotnym stało się zmapowanie miejsc składania, a przez to określe-
nie jego produktów. Wykorzystywane do tego celu metody RNA-Seq pozwalały 
początkowo na sekwencjonowanie krótkich fragmentów RNA, dlatego też posił-
kowano się analizami komputerowymi, aby obejść to ograniczenie [25, 40]. Po-
stęp w rozwoju technologii sekwencjonowania pozwala obecnie na otrzymywanie 
znacznie dłuższych odczytów sekwencji, a zatem umożliwia bardziej dokładne 
mapowanie alternatywnych eksonów. Ponadto, zastosowanie RNA-Seq z obu 
końców cząsteczki RNA (PEAT) umożliwia uzyskanie informacji z dwóch punk-
tów transkryptu oraz oszacowanie odległości pomiędzy poszczególnymi odczy-
tami sekwencji. Dzięki temu możliwa jest analiza transkryptów zmierzająca do 
znalezienia alternatywnych ich form bez uprzedniej wiedzy na temat ich istnienia 
[1, 42]. Ta odmiana techniki RNA-Seq znalazła zastosowanie na przykład w bada-
niach nad transkryptomem Arabidopsis thaliana, dzięki czemu znaleziono tysiące 
nowych, alternatywnie złożonych transktryptów. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków stwierdzono, że blisko 42% genów A. thaliana, zawierających introny, ulega 
alternatywnemu składaniu [11]. Kolejne, podobne badania wykazały jednak, że 
liczba tych genów może być znacznie większa, obecnie przyjmuje się, że alterna-
tywnemu składaniu ulega ponad 61% genów rzodkiewnika [22]. 

Analogiczne, jak w przypadku analiz produktów alternatywnego składania, 
metody znajdują zastosowanie w badaniach nad identyfikacją produktów, będą-
cych efektem fuzji genów w tkankach objętych stanem chorobowym. Głównym 
obszarem badawczym są w tym przypadku analizy z dziedziny onkologii [24]. 
Technika RNA-Seq pozwala na rozpoznanie niewłaściwych transkryptów, po-
wstałych na drodze onkogenezy [21]. Wyniki takich analiz dla komórek nowo-
tworowych są źródłem informacji, która może zostać następnie wykorzystana 
w opracowaniu właściwej terapii [3]. Na przykład, identyfikacja mutacji w popu-
lacji komórek guza za pomocą RNA-Seq, pozwala na właściwą klasyfikację no-
wotworu i dobór odpowiedniego leczenia. Jak to miało miejsce w przypadku no-
wotworu komórek warstwy ziarnistej, gdzie dzięki zastosowaniu RNA-Seq udało 
się zidentyfikować mutacje w genie kodującym czynnik transkrypcyjny (FOXL2) 
[38]. Kolejnym przykładem może być identyfikacja somatycznych mutacji związa-
nych z występowaniem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) [26]. 
Technika RNA-Seq znajduje również zastosowanie w wykrywaniu wysoce zmien-
nych genetycznie patogenów tj. wirusów z rodzaju Norovirus, czy też zapalenia 
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wątroby typu C (ang. hepatitis C Virus, HCV) w materiale biologicznym. Zmniej-
szenie kosztów badań oraz usprawnienie metody pozwolą w przyszłości włączyć  
RNA-Seq do rutynowego postępowania w takich badaniach [2]. Technika ta znaj-
duje również zastosowanie w profilowaniu ekspresji genów komórek nowotworo-
wych np. czerniaka, gdzie znaleziono, dzięki zastosowaniu RNA-Seq, 11 nowych 
fuzji genowych [3]. RNA-Seq umożliwia także detekcję transkryptów pochodzą-
cych z pojedynczych komórek nowotworowych  (ang. Circulating Tumor Cells, 
CTCs). Wrażliwość tej metody oraz jej efektywność daje niewątpliwą przewagę 
w postaci szybkiej diagnozy, jak również monitoringu przebiegu choroby [14, 17].

Technika RNA-Seq jest także użytecznym narzędziem w badaniach nad sRNA 
(ang. small RNA). W przypadku większości odkrytych do niedawna cząsteczek 
sRNA, posługiwano się pirosekwencjonowaniem, obecnie do tego celu wykorzy-
stuje się technikę RNA-Seq w korelacji z metodami NGS, co znacznie przyśpiesza 
proces badawczy [36, 41]. Niestety głównym problemem towarzyszącym wyko-
rzystaniu RNA-Seq w poszukiwaniu sRNA jest brak możliwości dokładnego po-
miaru ilościowego tych transkryptów, co wynika prawdopodobnie z pewnych nie-
prawidłowości, które mogły pojawić się w trakcie izolacji materiału lub samego 
sekwencjonowania. Być może w najbliższym czasie pojawi się kolejna modyfikacja 
techniki RNA-Seq, dla której nie będą istniały takie ograniczenia [30, 18]. Niemniej 
jednak metoda ta jest z powodzeniem wykorzystywana do wyszukiwania nowych 
sRNA, ze szczególnym uwzględnieniem microRNA (miRNA) [10, 47]. Posłużyła 
także do określenia tkankowej specyficzności i funkcji miRNA u Arabidopsis [5].

PODSUMOWANIE

Technika RNA-Seq jest osiągnięciem kilku ostatnich lat, wciąż pozostaje na eta-
pie rozwoju. Nadal powstają nowe jej modyfikacje, które wprowadzają oryginalne 
rozwiązania, pozwalające na coraz głębsze poznanie transkryptomu komórki. Po-
mimo krótkiego funkcjonowania w badaniach naukowych, technologia RNA-Seq 
zdobywa coraz większą przewagę na standardowo wykorzystywanymi metodami 
takimi jak mikromacierze, czy qPCR. Jeżeli koszty sekwencjonowania będą nadal 
utrzymywać tendencje spadkowe, technika ta ma szanse stać się dominującym na-
rzędziem badań w obszarze transkryptomiki. Metoda RNA-Seq pozwala bowiem na 
znacznie więcej niż tylko poznanie sekwencji RNA. Umożliwia identyfikację całe-
go transkryptomu komórki, wyłonienie alternatywnych form znanych już, bądź nie-
znanych jeszcze genów, analizę sRNA, poszukiwanie transkryptów hybrydowych, 
czy też w końcu ilościowe pomiary RNA. Reasumując, tak szerokie możliwości za-
stosowań techniki RNA-Seq czynią z niej skuteczne narzędzie badań, pozwalające 
uzyskać rezultaty, które dotychczas osiągano za pomocą kilku metod badawczych.
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