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Sekvenování příští generace 
(Next Generation Sequencing, NGS)



Next generation sequencing
• poptávka po nízkonákladovém sekvenování vyvolala tlak na vývoj „high-
throughput“ metod 

•( - někdy preferovaný název – „high-throughput sequencing“, HTS)

• princip – paralelizace procesu sekvenování

• produkce tisíců až milionů sekvencí současně

• výstupem obrovský objem dat, který je třeba zpracovat/roztřídit

• poprvé v historii problém ne s tím data získat, ale smysluplně je 
interpretovat, vytěžit

• využití obecně – získání velkého množství sekvenční informace (o celém 
genomu, nebo o mnoha kopiích určitého úseku DNA, nebo o mnoha 
genomech současně – metagenomika)



Během řádově desítek let posun od sekvenování jednotlivých 
molekul k sekvenování celých genomů



www.genomesonline.org

Počet kompletně osekvenovaných genomů

gregoryzynda.com/assets/genome_completed.png



Náklady na sekvenování lidského genomu



Náklady na sekvenování lidského genomu



Next generation sequencing – příklady využití

• celogenomové sekvenování
• de novo sekvenování dosud neznámých genomů – např. popíšu 
nový druh organismu, získám sekvenci celého jeho genomu
• sekvenování nových kopií už známých genomů – např. analýza 
genomu jednotlivých jedinců
• studium genetické variability a mutací (somatických či 
zárodečných)

• cílené sekvenování vybraných úseků DNA
• možno i jako alternativa „normálního“ sekvenování, paralelní 
zpracování mnoha vzorků, které ale je nutno patřičně označit 
pro rozlišení

• sekvenování plazmidů, mitochondrií, jednotlivých 
chromozomů
• detekce (změn) počtu kopií a balancovaných 
chromozomových aberací (inverze, translokace)



Next generation sequencing – příklady využití

• RNA-sekvenování
• analýza exprese, kódující a nekódující RNA v celogenomovém 
měřítku
• studium nových transkriptů
• studium alternativního sestřihu

• studium metylace DNA na cytosinu (studium epigenomu)

• metagenomika
• např. studium bakteriálních společenstev – detekce všech 
druhů bakterií vyskytujících se např. ve vzorku půdy, vody…



NGS – příklady využití v ochranářské genetice

1) celogenomové sekvenování - zdroj info o dílčích 
markerech
– v celogenomové sekvenci mám současně informace o mnoha 
markerech, o kterých jsme hovořili; jejich genotypy (varianty) 
analyzuji bioinformaticky

- mikrosatelity – délky alel lze teoreticky zjistit prostým 
přečtením sekvence

- někdy problém s nepřesnou amplifikací během NGS
- nebo se správnou interpretací algoritmem (nesprávně přečtený 
počet repetic)

- SNP - paralelní analýza mnoha SNP lokusů
- druhá možnost: mnohonásobné čtení téhož úseku obsahujícího 
SNPs od mnoha různých jedinců



NGS – metagenomika

2) Metagenomika – studium genetického materiálu získaného z 
environmentálních vzorků, tzv. environmentální DNA (např. 
vzorky z vodních toků, mořské vody, půdy, sněhu, sedimentů)

• kde se tam ta DNA bere? V případě bakterií – miliony v 
malých objemech

• makroorganismy ji nechávají „za sebou“ (výkaly, hlen, gamety, 
částečky kůže, chlupy, uvolňování z mrtvých těl)

• paralelní analýza DNA různých organismů přítomných v tomto 
vzorku



NGS – metagenomika

• např. analýza diverzity bakterií: amplifikace genů pro 16S 
rRNA přítomných ve vzorku
• 16S rDNA – tradiční marker pro rozlišování bakteriálních 
taxonů
• výstup: které taxony jsou zastoupeny (= různé sekvence DNA) 
a jak početně jsou zastoupeny (= počet/podíl získaných 
sekvencí určitého taxonu)

-> kromě popisu genetické diverzity společenstva v daný okamžik 
také např. sledování dynamiky společenstev v čase, po 
environmentální změně atd.

• poskytuje mnohem hlubší a přesnější informace než tradiční 
kultivační metody (kultivovat umíme odhadem jen <1 %!!!)



NGS – metagenomika

• hledání a identifikace mikroorganismů s biotechnologickým 
potenciálem (schopnost enzymatické produkce biopaliv, čistých 
chemikálií apod.)

• příklad: nové antibiotikum malacidin (2018): objeveno tak, že 
se vědci zaměřili na produkci přirozených látek bakteriálními 
společenstvy
• ve vzorcích DNA půdních bakterií (cca 2000 environmentálních 
vzorků – extraktů z půd) hledali geny podobné genu pro produkci 
známého antibiotika (daptomycinu)
• cílená amplifikace podobných sekvencí pomocí 
degenerovaných PCR primerů -> získali homologní geny
• expresní studie: gen kóduje enzym produkující malacidin A a B
• velmi účinné na grampozitivní bakterie, včetně 
multirezistentních patogenů (MRSA, VRE aj.)



NGS – metagenomika

• hledání a identifikace mikroorganismů nezbytných pro 
zemědělství

• fixace a koloběh živin

• potlačování patogenních bakterií

• akumulace Fe a dalších kovů

• analýza dalších interakcí mezi mikroby a plodinami



NGS – metabarcoding

3) Metabarcoding – oblast metagenomiky zaměřená na 
identifikaci druhů (taxonů), které jsou přítomny/zanechal svou 
DNA v environmentálním vzorku
• paralelní amplifikace a sekvenování příslušného markeru či 
markerů (COI, 18S rDNA…), sekvenční analýza
• jednoduchý popis biodiverzity prostředí
• environmentální monitoring (vyskytuje se daný druh na 
místě dlouhodobě? Mizí? Stává se častějším? Jsou přítomny 
druhy citlivé na čistotu vody -> dochází ke 
znečištění/kontaminaci?)
• analýza potravy konzumenta (predátorů či býložravců)
• detekce invazních druhů (např. ryby – ještě je v té řece nikdo 
nechytil, ale už můžeme zjistit, že jsou přítomny)



Next generation sequencing – platformy
• celá řada různých technologií, přístupů, mají své výhody i 
nevýhody, vhodné pro různé aplikace
• obecné schéma obvykle podobné (vysvětlíme si na 
celogenomovém sekvenování):

( 0. izolace celogenomové DNA - získáme mnoho kopií genomové DNA)

1. příprava tzv. knihovny – fragmentace genomové DNA na fragmenty o délce 
řádově stovky bp dlouhé (např. ultrazvukem, proudem dusíku aj.)

2. zatupení konců fragmentů a ligace tzv. adaptérů – krátkých oligonukleotidů, 
od kterých pak probíhá sekvenování jednotlivých fragmentů (vážou se k nim 
primery; všechny fragmenty se tedy sekvenují stejným primerem)

(3. namnožení klonů jednotlivých fragmentů – např. emulzní PCR) – NGS 
metody 3. generace už nevyužívají

4. vlastní sekvenování – zpravidla na základě detekce toho, jaká báze se právě 
začlenila do vznikajícího řetězce



NGS – nejčastější platformy

• 454 (Roche)

• Illumina

• Ion Torrent (Life Technologies)

• SOLiD (Life Technologies)

• PACBIO (Pacific BioSciences)

• Oxford Nanopore (MinION…)

2. generace sekvenování

3. generace sekvenování



454
• firma Roche

• modely 454 GS Junior (35 MB) x 454 GS FLX (až 500 MB)

• příprava knihovny: nebulizace tekutým dusíkem

• příprava vlastního templátu pro sekvenování: emulzní PCR na 
kuličkách (beads); na každou kuličku se váže jeden fragment 
původní knihovny; kriticky důležitá koncentrace DNA v knihovně 
(aby na každou kuličku připadal jen jeden fragment)

• Po PCR na každé kuličce navázáno mnoho kopií příslušného 
fragmentu

• Sekvenace syntézou v mikrojamkách (objem v pl, v každé jedna 
kulička), detekce chemiluminiscenční - pyrosekvenování



454



454 - pyrosekvenování
• Principiálně odlišné od Sangerova sekvenování (to využívá dideoxynukleotidy jako 

terminátory syntézy)

• Pokud se začlení nukleotid do vznikajícího řetězce, poznáme to díky luminiscenci 
vyvolané sérií reakcí čtyř enzymů – DNA-polymeráza, ATP sulfuryláza, luciferáza, 
apyráza; směs dále obsahuje adenosin fosfosulfát (APS) a luciferin

• Postup:

1) přidáme ke kuličce roztok konkrétního nukleotidu (např. dATP)

2) pokud je DNA polymerázou začleněn do vznikajícího řetězce, uvolní se pyrofosfát

3) ATP sulfuryláza provede reakci pyrofosfátu s APS – vzniká ATP

4) luciferáza převede luciferin za přítomnosti ATP na oxyluciferin, uvolní se světelné 
záření, které je zachyceno detektorem, v počítači převedeno na informaci, který 
nukleotid byl inkorporován

5) apyráza rozloží neinkorporované nukleotidy a ATP (abychom „vyčistili stůl“ pro další 
reakci)

6) procesy 1-5 postupně opakujeme s dalšími dNTP (např. dCTP, pak dGTP, pak dTTP)

• Proces probíhá současně na všech kopiích sekvenovaného fragmentu navázaných 
na příslušnou kuličku – luminiscenční signál je tedy příslušně zesílen

• Paralelně jsou takto analyzovány až statisíce kuliček – proto paralelní sekvenování 
mnoha různých fragmentů současně



454 - pyrosekvenování



Illumina

• modely HiSeq 2500/1500 (600 GB) x MiSeq (2 GB)

• příprava templátu: hybridizace na sklíčku, tvorba 
clusterů (shluků) na pevné destičce, tj. ne v kapce 
(emulzi); každý cluster opět obsahuje klony (kopie) 
téhož fragmentu

• sekvenace syntézou (SBS – sequencing by synthesis)

• detekce fluorescence odštěpené značky z reverzního 
terminátoru (nukleotidu) – pokud se začlení, vidíme 
(různo)barevnou fluorescenci

• Opět paralelní analýza mnoha clusterů současně



Illumina



Ion Torrent
• modely Ion PGM  x Ion Proton

• probíhá na polovodičovém čipu

• příprava templátu: emulzní PCR

• sekvenace syntézou

• detekce uvolněných protonů – změna pH

• když se příslušná báze začlení, uvolní se 
proton, změnu pH lze detekovat ultracitlivým 
detektorem



Ion Torrent

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=3694666_btt212f1p.jpg


SOLiD

• SOLiD (120 GB)

• příprava templátu: emulzní PCR

• sekvenace ligací dvoubázových sond

• detekce fluorescence odštěpené značky z 
reverzního terminátoru (oligonukleotidu)



SOLiD
• Princip detekce:

1. Ligáza k primeru naváže sondu, jejíž první dvě báze jsou komplementární k 
prvním dvěma bázím sekvenovaného fragmentu. Sonda nese fluorescenční 
barvičku, která je dána právě těmi prvními dvěma bázemi

2. Nukleáza rozštěpí sondu za její 5. bazí, fluorescenční barvička se uvolní a zasvítí 
– my víme, že to byla některá ze čtveřice sond (vždy čtyři kombinace nesou 
jednu barvu, jinak bychom potřebovali 16 různých barev – nemožné, resp. moc 
drahé)

3. Kroky 1 a 2 se opakují tak dlouho, dokud sondami není „pokryt“ celý 
sekvenovaný řetězec

4. Následně odmyjeme primer a sondy a v druhém kole použijeme primer o jednu 
bázi kratší než v prvním kole a opět necháme postupně nasedat (a štěpit) 
sondy. Takových kol celkem proběhne pět.

5. Druhý nukleotid první sondy druhého kola je tentýž jako první nukleotid první 
sondy prvního kola. Z toho, ze znalosti sekvence adaptéru/primeru a ze znalosti 
pořadí detekovaných barviček, které nesly příslušné sondy, je možno po pěti 
kolech jednoznačně odvodit, jaký nukleotid v daném místě je, a z toho i 
kompletní sekvenci sekvenovaného fragmentu.



SOLiD



Sekvenování třetí generace

• nevyužívá pomnožení templátu pro zvýšení 
signálu, sekvenace v reálném čase – analogie 
real-time PCR

• produkuje výrazně delší čtení (řádově tisíce až 
desetitisíce bp) – snazší sestavování (assembly)

• snazší sekvenování GC bohatých oblastí (druhá 
generace – problémy)



PacBio
• PacBio RSII (500-1000 MB), SeQuel I, II, IIe (až 600 GB) 

• sekvenátor třetí generace – nepředchází pomnožení templátu, 
sekvenace v reálném čase – analogie real-time PCR

• technologie SMRT (single molecule real time sequencing)

• detekce odštěpeného barviva z připojovaného nukleotidu v 
tzv. zero mode waveguides (malé „kontejnery“ na dně jamky)

• volné nukleotidy plavou v roztoku



Oxford Nanopore

• Modely Flongle, MinION, GridION, PromethION (řádově 
jednotky až stovky GB!)

• Udávaná cena v desítkách dolarů/GB

• Délky readů až miliony kb

• MinION – přenosné zařízení! (< 100 g)

• Zatím také většinou o něco nižší přesnost čtení (kolem 95 
procent), ale zlepšuje se

• Princip – průchod vlákna DNA miniaturním pórem, kterým 
prochází elektrický proud; při průchodu dochází ke kolísání 
proudu specifickým způsobem odpovídajícím procházejícímu 
nukleotidu



Oxford Nanopore



Vždy něco za něco – každá technologie má své výhody a nevýhody
454 Illumina Ion Torrent Solid PacBio Oxford 

Nanopore

Celková kapacita běhu 35 MB/

500 MB

2 GB/

600 GB

až 50 GB až 120 GB 500 MB/

600 GB

2,8 – 580 GB  

(14 TB)

Délka čtení [bp] 250-500 bp do 2*300 do 400 2*50 bp 5500-8500/

100000-

300000

až 4 000 000

Přesnost [%] 99 99+ (původně 

nižší)

99 (původně 

nižší)

99,94 87*/97-99 97,5-99,9

Doba běhu 8 hodin 2-10 dní 2-22 hodin 1-2 týdny 6-30 hodin 1 min – 3 dny

Výhody délka čtení, 

přesnost, 

rychlost

snadná 

příprava, 

velké množství 

sekvencí, 

cena

rychlost, 

snadnost

přesnost délka čtení, 

rychlost

délka čtení, 

rychlost

Nevýhody pracnost, cena, 

chybovost v 

homopolymerech 

a 

polymorfismech

krátká čtení, 

nižší přesnost 

především na 

konci readů

cena vybavení, 

chybovost v 

homopolymere

ch

krátká čtení, 

rychlost

(chybovost), 

cena 

vybavení, 

(malá 

kapacita)

chybovost ( 

u nižších 

modelů), 

cena 

(pořizovací/

provozní)

cena na 1 MB bází [$] 10 0,07 1 0,13 0,33-1 0,1-1

Srovnání platforem

(Sangerovo sekvenování – cca 600–1000 bp, cena ve stovkách až tisících dolarů/MB)



Cesta ke kompletní genomové sekvenci

1) izolace genomové DNA

2) sekvenování

3) sestavení (assembly)

4) dokončení

5) kompletní genom



Method Read Length

Sanger 600-1000 bp

454 300-500 bp

Illumina 100-250 bp

SOLiD 50+50 bp

• Máme za sebou kroky 1 a 2. Je nutno si uvědomit, že původní 
genomovou DNA jsme náhodně rozsekali na malé kousky, a teď máme 
sekvence těchto kousků (tzv. reads). Sestavení tedy spočívá v  tom, že 
překrývající se oblasti těch jednotlivých dílčích sekvencí jsou 
sestavovány dohromady tak, abychom pokud možno rekonstruovali 
kompletní původní sekvenci.
• Dělá se to pochopitelně počítačově (dat je opravdu velký objem; 
jednotlivých „readů“ jsou až desítky milionů!)

Ale:
• Fágový genom: 30,000 až 500,000 bp
• Bakterie: několik milionů bp
• Člověk: 3 miliardy bp





Obtíže při sestavování genomu
• Teoreticky bychom očekávali, že všechny ty kousky budeme schopni 

sestavit do jedné souvislé sekvence (např. u bakterie; u člověka do 
46 souvislých sekvencí – proč 46?)

• V praxi to tak jednoduché není; některé „kousky“ nejde dohromady 
jednoznačně složit. Jsou to především:

– Mobilní elementy (transpozony atd.)

– Paralogní sekvence

– Repetice (tandemové či rozptýlené)

• Tyto „kousky“ mohou být:
– Při skládání vynechány (protože si systém „myslí“, že tuhle sekvenci už někam 

zařadil)

– Způsobit chybné složení ve skutečnosti nesousedících fragmentů

– Být umístěny na neodpovídající místo ve skládaném genomu

• Proto se assemblovací algoritmy obvykle nesnaží spojit veškerá 
získaná data do jediné souvislé sekvence, ale typicky je sestaví do 
několika desítek až stovek dílčích částí, tzv. kontigů



37

1) „Spojení“ dvou reálně existujících repetic do jediné

Příklady obtíží způsobených repeticemi
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2) Špatné sestavení v důsledku přítomnosti tří repetic

Příklady obtíží způsobených repeticemi
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3) Špatná orientace sekvence mezi dvěma repeticemi

Příklady obtíží způsobených repeticemi



Cesta ke kompletní genomové sekvenci

1) izolace genomové DNA

2) sekvenování

3) sestavení (assembly)

4) dokončení

5) kompletní genom



Cesta ke kompletní genomové sekvenci - dokončení
• Dokončení v zásadě obnáší zaplnění mezer mezi kontigy, a jejich spojení do 

správného pořadí; tzv. scaffolding

• Hledáme „spojky“ (links) mezi jednotlivými kontigy a snažíme se je postupně 
spojit do souvislé sekvence

• Řada přístupů, např. pomocí standardního sekvenování s využitím primeru 
nasedajícího na „hranici“ známého kontigu, tím ho vlastně postupně 
„rozšiřujeme“, až jej spojíme s některým dalším



Cesta ke kompletní genomové sekvenci

1) izolace genomové DNA

2) sekvenování

3) sestavení (assembly)

4) dokončení

5) kompletní genom



Kompletní genomová sekvence

• Je tzv. kompletní genom (vzniklý sestavením dat z celogenomového 
sekvenování) dokonalý, perfektní, bezchybný? NENÍ!!! (aspoň zatím ne)

• I „kompletní genom“ stále může obsahovat chyby, komplikace:
• Obsahuje-li genom daného organismu více genoforů (chromozomů, 

plazmidů), ne vždy jsou jim sekvence přiřazeny správně
• Cirkulární genofory (plazmidy, bakteriální chromozomy)
• Bývají přítomny chyby v sestavení, které jsou obtížně odhalitelné 

(většinou způsobeny repeticemi)
• Jejich správné umístění v současnosti asi největší výzva
• Další komplikace např. u bakterií – v kultuře relativně vysoká mutační 

rychlost, přítomnost více variant téže sekvence ve vzorku
• Vyšší plasticita genomu bakterií – elementy (transpozony) se vyčleňují a 

zase začleňují na jiná místa (i u eukaryot, ale tam problém méně patrný) 
• Jiné elementy se (přirozeně) invertují
• V současnosti přijatelná „chybovost“ pro označení genomu za kompletní 

a důvěryhodné interpretace se pohybuje kolem 10-4 až 10-5



Kompletní genomová sekvence

• Lze získat tzv. perfektní genom?
• bez mezer
• bez chyb ve složení
• všechny báze přečteny správně

• Očekává se, že už v blízké budoucnosti ano
• Pravděpodobně bude vyžadovat spojení více technologií NGS

(kvůli jejich různým přednostem a nevýhodám), snad bez 
nutnosti zaplňování mezer pomocí Sangerova sekvenování

• Pomáhají metody třetí generace (PacBIO, MinION) – delší ready 
(ale menší přesnost)

• Očekávání dalšího vývoje technologického, poklesu ceny, 
náročnosti, času


