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Ogólny schemat badań molekularnych
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Kreskowy Organizmów
Metoda ddRADSeq –
analiza losowych
fragmentów DNA z
genomu

 Ogólny schemat prowadzenia
badań molekularnych jest
podobny w obu metodach.
 W obu przypadkach
otrzymuje się wyniki w
postaci drzewa
filogenetycznego a wyniki
oparte są o zmiany SNP oraz
Insercje/Delecje.

 Metody różnią się sposobem
przygotowania fragmentów
DNA do sekwencjonowania i
co za tym idzie badane
fragmenty są zlokalizowane w
różnych miejscach genomu.
 Sposoby identyfikacji danych
są różne.

Liczba loci po filtrowaniu

Rys. 1 Drzewo filogenetyczne
utworzone na podstawie regionu
matK dla sekwencji zdeponowanych
w bazie danych NCBI nucleotide

PODSUMOWANIE

Liczba loci przed filtrowaniem

73691

Duplikaty PCR

71254

Powyżej max liczby insercji/delceji

71163

Powyżej max liczby SNP

71081

Powyżej max hetrerozygotyczności

70464

Loci u mniej niż 19 osobników

3321

Powyżej 6 alleli na locus

3321

Liczba loci po filtrowaniu
3321
Tab. 1 Podsumowanie uzyskania surowych wyników
sekwencjonowania metodą ddRADSeq. Dane przedstawiają liczbę
otrzymanych loci po nałożeniu odpowiednich filtrów. Finalnie
analizie poddano 3321 loci a brakujące dane i przerwy stanowiły
30% przyrównania.

Rys. 2 Mapa ciepła z dendrogramem wygenerowana przy pomocy R z matrycy odległości metodą
przyłączenia sąsiadów - NJ (ang. neighbor joining).

VS.

Rys. 3 Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie regionu trnH-psbA dla 30
obiektów zgromadzonych w przechowalni długoterminowej KCRZG

Rys. 4 Drzewo filogenetyczne utworzone z wykorzystaniem metody GTR, ma podstawie analizy wyników
ddRADSeq dla 30 obiektów zgromadzonych w przechowali długoterminowej KCRZG oraz materiałów
referencyjnych.

 Klasyfikacja taksonomiczna obiektów za pomocą obu metod daje porównywalne wyniki.
 Drzewa filogenetyczne utworzone podczas analiz obu metod podobnie grupują obiekty w kladach.
 Obie metody pozwoliły na wytypowanie obiektów poprawnie przyporządkowanych taksonomicznie oraz obiektów błędnie
przyporządkowanych.
 Jednak metoda identyfikacji DNA Barcoding jest za mało dokładna by przyporządkować błędne akcesje i nadać im prawidłowe
nazwy rodzajowe – konieczna jest analiza większej liczby regionów.
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