


[ hübridiseerimisoligod ja PCR praimerid ]

Proov (hübridiseerimisoligod) – homogeenne, standardselt märgitult lahuses

Target – otsitavad nukleiinhappe järjestused, heterogeenne, märkimata tahkel 
kandjal

Hübridiseerimistehnika on meetod uuritava nukleiinhappe molekuli (target)
eristamiseks heterogeenses nukleiinhappe molekulide populatsioonis proovi ja 
targeti komplementaarsuse alusel.

Kiipide tüübid jaotatakse vastavalt uurimisvaldkonnale:
mRNA ekspressiooni kiip (mRNA ekspressiooni analüüs)
genotüpiseerimise kiip (Affymetrix, FEBIT, APEX)
liikide eristamise kiip
geenidoosi määramine (MAPH/CGH, ROMA; aitab detekteerida ins-del

inimese genoomis tervikuna või üksikutes koeproovides) 

kromatiini immuunsadestamine (ChIP on the chip)



[ disainimise üldised nõuded ]

1.PCR praimerite ja oligote pikkus (oluline kuna nii spetsiifilisus 
kui ka annealimistemperatuur ning -aeg on otseselt sõltuvad 
praimerite/oligote pikkusest) Praimeri optimaalne pikkus on vahemikus 
18-24 base; mida pikem praimer, seda ebaefektiivsem on annealimine , 
kuid samas, mida lühem, seda ebaspetsiifilisem on seondmine. Oligod 25-
70 nt. (Spotted Long Oligonucleotide Arrays for Human Gene Expression Analysis Genome Res. 2003 
13: 1775-1785 )

2.sulamistemperatuur (praimeritel vähemalt 50C, mõlemal 
praimeril praimeripaaris peaksid olema sarnased sulamistemperatuurid) 
Käesoleval ajal arvutatakse kõige täpsem sulamistemperatuur kasutades 
nearest neighbor termodünaamikat. 



3.spetsiifilisus (ideaalne oleks, et oligo seoks vaid ühte molekuli ja praimer 
seonduks vaid ühte vajalikku kohta). Seotud praimerite/oligote pikkusega, 
selge on, et 24 nt pikkuseid unikaalseid oligoid/praimereid on rohkem kui 15 
nt pikkuseid.  Spetsiifilisus on eriti probleemne eukarüootides seoses 
arvukate kordusjärjestustega. Selliste alade väljaskriinimiseks kasutavad 
paljud programmid blasti algoritmi, blasti miinuseks on see, et arvestab ainult 
matche ja mismatche, kuid ei arvesta Tm-i. Korduste vältimiseks kasutatakse 
ka programme RepeatMasker, GenomeMasker ja dust. Viimane maskeerib 
madala keerukusega piirkonnad. Valede seosumiskohtade leidmiseks
genoomist kasutatakse GenomeTesterit 



4.komplementaarsus (intra) järjestustes ja järjestuste (inter) vahel põhjustab 
sekundaarstruktuure ja oligote/praimerite omavahelist seondumist
(praimerid/oligod peavad olema disainitud nii, et poleks (alates 3-st 
nukleotiididist) praimerisisest homoloogiat, ei tohi olla ka praimerite/oligote 
omavahelist homoloogiat, eriti 3’ otsas)

5. Praimerite 3’ otste järjestus (oluline roll praimerite valepaardumisel, vanasti oli 
soovituslik G ja C rohkus otsas, GC-clamp) Genoomse PCR puhul pigem 
kasulikum AT-rikas ots.



Praimerite veebis disainimine:

• Arvestavad praimerite disainimisel küll palju termodünaamiliste tingimustega, 
kuid praimerite mitteseondumine ebaspetsiifilistesse või mittevajalikesse 
kohtadesse genoomis/järjestuses pole garanteeritud

• Kasutajal võib minna palju aega efektiivsete praimerite saamiseks(valib 
parameetrid ja sisestab järjestuse, kuid vastuseks saab mitte kõige 
usaldusväärsema praimeri ja peab hakkama uuesti parameetreid valima jne) 

Valmis disainitud praimerite tõmbamine baasist läbi webi-liidese:

• kindlad järjestused, millele disainitakse, mõeldud kindla uurimisteema alal 
töötavatele inimestele

• Mõned andmebaasid pakuvad eksperimentaalselt testitud praimereid

• Kasutaja ei pea ise välja mõtlema efektiivsete praimerite saamiseks vajalikke 
parameetreid



PCR primerid[ Primer3 ]

http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-
bin/primer/primer3_www.cgi

PCR praimerite ja hübridisatsioonioligote valimiseks
Praimerite disainimisel võtab arvesse mitmete asjaoludega:

oligonukleotiidi sulamistemperatuur, pikkus, 
GC nukleotiidide sisaldus, praimerite dimeriseerumise
võimaludsed, PCR-i produkti suurus, sisendjärjestuse 
nukleotiidne koostis jpt.

Vajalik järjestuse eelnev maskeerimine kordusi sisaldavatest kohtadest
Võimalik ette anda fail, kus on kirjas dna järjestused, kust tuleks 
PCR praimerite ja oligote disainimist vältida

http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi
http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi


praimerid[ MEDUSA ]
http://www.cgr.ki.se/cgr/M

Suuremahuliseks automaatseks PCR praimerite selekteerimiseks ja 
vaatamiseks
Mahukate geeni ekspressiooni analüüsi projektide assisteerimiseks
Võimalik valida praimereid kodeerivas, mittekodeerivast, exon/intron 
piiraladest

Praimerid ennustatakse kolme sisemise programmi poolt
primer3
GCG prime
EMBOSS prima

Resultaat praimerpaare näidatakse graafiliselt Blixemiga
Kordusjärjestused maskeeritakse kas repeatblaster või repeatmasker 
programmide poolt

MEDUSA: large scale automatic selection and visual assessment of PCR 
primer pairs Podowski, Sonnhammer Bioinformatics Application Notes, Vol. 
17 no. 2001 (656 – 657)

EDUSA

http://www.cgr.ki.se/cgr/MEDUSA
http://www.cgr.ki.se/cgr/MEDUSA


praimerid

[ PrimerBank ]http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/index.html

• avalik webi-põhine inimese ja hiire geenide (known genes) PCR-i

praimerite baas

• PCR-i praimerid geeniekspressiooni detekteerimiseks ja 

kvantifitseerimiseks (real-time PCR)

• Erinevate geeninimede kasutamise võiamlus

(GenBank Accession, NCBI protein ID accession, 

Locuslink ID, PrimerBank ID, märksõna )

• baasi andmed:

inimene [19,142 geenile 83,498 valmissünteesitud praimerit]

hiir [19,969 geenile 94,018 praimerit]

kokku: 39,111 geeni ja 177,516 praimerit

• praimerid on sünteesitud kasutades programmi uPrimer

http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/index.html


praimerid[ RTPrimerDB ]

http://www.realtimeprimerdatabas
e.ht.st

Baas Real-Time PCR praimerite ja proovide jaoks

Real-Time PCR-i kasutatakse geeniekspressiooni kvantifitseerimiseks, 
detekteerimiseks, ka ühenukleotiidilise polümorfismi (SNP) detekteerimiseks.

PCRi käigus mõõdetakse amplifitseerimisprodukti iga PCR-i tsükli vältel. 
Produkti detekteeritakse emissioonisignaalide kaudu rektsioonitsentritest. 

Kasutatakse erinevat detekteerimiskeemiat (interkaleeruvad värvid, hüdrolüüsi 
ja hübridisatsiooni proovid, molecular beacons)

http://www.realtimeprimerdatabase.ht.st/
http://www.realtimeprimerdatabase.ht.st/


praimerid[ RTPrimerDB ]

http://www.realtimeprimerdatabas
e.ht.st

Moodustatud kuna praimerite/proovide disainimine ja evalueerimine on 
ajamahukas ning kulukas. Baasi kogutakse valideeritud Real-Time PCR-i 
praimereid ja proove.

Primereid ja proove on võimalik otsida ametlike geenisümbolite, nukleotiidi 
järjestuse, detekteerimiskeemia (interkaleeruvad värvid, hüdrolüüsi ja 
hübridisatsiooni proovid jt), LocusLink ja SNP identifitseerija abil. 

Liigid: inimene, rott, hiir, äädikakärbes, zebrafish jt

RTPrimerDB:the Real_time PCR primer and probe database Pattyn et al., Nuc Acid 
Res, 2003, Vol. 31, No. 1 (122-123)

http://www.realtimeprimerdatabase.ht.st/
http://www.realtimeprimerdatabase.ht.st/


praimerid[ Primer Design Assistant (PDA) ]

http://dbb.nhri.org.tw/pri
mer/

Praimerid, mille sulamistemperatuur on allpool 50 C jäetakse kõrvale, 
lubatakse  kuni 5 C sulamistemperatuuri erinevust paaris olevate praimerite 
vahel. Sulamistemperatuuri arvutamisel lähtutakse praimerite GC sisaldusest.

Kõik praimerid, mis sisaldavad 4 või enamat järjestikust ühesugust nukleotiidi 
jäetakse kõrvale. Samuti jäetakse kõrvale järjestikused kahenukleotiidilised 
järjestused

Praimeri disainimisel vaadatakse, et praimeri 3’ otsa jääks C või G nukleotiid 
(C/G clamp)

http://dbb.nhri.org.tw/primer/
http://dbb.nhri.org.tw/primer/


praimerid[ Primer Design Assistant (PDA) ]

http://dbb.nhri.org.tw/pri
mer/

5’ otsast ja 3’ otsast kuue nukleotiidi GC sisalduse vaatamine (5’ otsa 
GC-sisaldus ei tohi olla vähem kui 50% ja 3’ otsa GC sisaldus peab 
jääma vahemikku 30-60%.

Ise-endaga ja risthübridiseerimise kontrollimine (praimeri 
dimerisatsioon).  Kasutatakse Nearest-Neighbor mudelit identsete 
praimerite omavahelise seondumise ja erinevate praimerite 
omavahelise seondumise skoorimiseks (sammuhaavaline PCRi 
praimerite kõrvutamine).  Sarnase põhimõttega hinnatakse ka praimeri 
iseendaga seondumist (3’ otsa tagasi keerdumine praimerile).

Praimeri seondumise tugevuse hindamiseks sihtmärkjärjestusega 
rakendatakse Nearest-Neighbor mudelit (praimeri 5’ otsa seondumine 
targetile peab olema stabiilsem kui 3’ otsa seondumine)
Primer Design Assistant (PDA): a web-based primer design tool Chen et al., Nucleic Acid 
Res, 2003, Vol. 31, No. 13 (3751-3754)

http://dbb.nhri.org.tw/primer/
http://dbb.nhri.org.tw/primer/


oligod
http://probemer.cs.loyola.e
du/

[ PROBEmer ]

Webi-põhine PCR-i´praimerite ja multipleximiseks 
(oligonukleotiidmikroarrayd ja bead-based arrays) vajalike optimaalsete 
oligote selekteerimise vahend

Erineb paljudest teistest oligoid disainivatest programmidest kuna kasutab 
suffiks-puul baseeruvaid algoritme ( see võimaldab mitte välja selekteerida 
omavahelise kõrge sarnasusega järjestusi ), optimaalseimate oligote 
leidmiseks ei kasuta (hübridiseerumise efektiivsuse) vabaenergial põhinevaid 
kalkulatsioone vaid fokusseerub oligote võrdlemisele (nt –de võrdlemisele)

Kaks nukleiinhappe järjestuste gruppi – target ja mitte-target ( kas 
PROBEmer sisesed baasid ( prokarüoodid, pärm ) või enda fasta järjestus ) 
järjestused. Otsitakse oligod, mis sisalduvad target järjestuses, kuid ei esine 
mitte-target järjestuses. 
Webi-liides sisaldab kolme moodulit: Oligo Select, Oligo Check 
(risthübridiseerimise kontrollimiseks), Sequence Extract

Risthübridiseerimise vältimiseks kasutakase Near Neighbor meetodit.

PROBEmer:a web-based software tool for selecting optimal DNA oligos 
Emrich, Nucleic Acid Research, 2003, Vol. 31, No. 13 (3746-3750)

http://probemer.cs.loyola.edu/
http://probemer.cs.loyola.edu/


oligod

[ LNA Tools ]
http://lnatools.com/

ekspresseeritud geenide detekteerimiseks vajalike oligonukleotiidide disainimine 
(ekspressiooni mikro-array)

LNA Tools (4)

•Tm prediction

•OligoDesign

•LNA spiked oligo self hybridization and secondary structure 
prediction

•LNA spiked SNP oligo design

http://lnatools.com/


oligod[ LNA Tools ]

Uudne meetod

LNA (locked nucleic acid) – keemiline DNA analoog, 
millega on võimalik asendada DNA või RNA molekule 
järjestuses. 

Nagu DNA või RNA molekulgi omab Watson-Cricki 
paardumise reegleid. 

Omab eriti kõrget affiinsust ja spetsiifilisust talle 
komplementaarse DNA või RNA target molekuli vastu. Uuringud 
on näidanud, et et DNA oligonukleotiide, mis sisaldavad LNA nt-
de, kasutamine tõstab märkimisväärselt väga sarnaste mRNA-de 
(90% järjestuse identsus) detekteerimise efektiivsust. Samuti 
kasutades oligotes LNA nt-de on paremini võimalik hoida 
sulamistemperatuuri kontrolli all.



oligod[ LNA Tools ]

OligoDesign

Et vähendada oligo rist-hübridiseerimist mitte-target järjestustega 
(välditakse rist-hübridiseerimist teiste geenidega) sooritatakse üle 
genoomi blast  analüüs. 

Optimaalne LNA-de arv arvutatkse fuzzy-logic algoritmi kasutades 
(lähtutakse neurak network põhimõttest)

Programm otsib ja filtreerib välja target järjestuse kasutajat huvitavast 
genoomist.

Samuti hõlmab programmi töö LAN nukleotiide sisaldavate oligote 
sulamistemperatuuri, ise-endaga seondumise (Smith-Waterman seq 
alignment algorithm) ja sekundaarstruktuuri (Nussinov algorthm) 
ennustamist 

Kõigi parameetrite jaoks arvutatakse eraldi skoorid. Optimaalse LNA-d 
sisaldava proovi leidmiseks geenile kasutatakse fuzzy logic meetodeid.

Kaks liiki (h. Sapiens ja C.elegans)OligoDesign: optimal design of LNA (locked nucleic acid) oligonucleotide capture probes for gene 
expression profilingTolstrup et al., Nucleic Acid Res, 2003, Vol. 31, No. 13 (3758-3762)



Kokkuvõte
• Tüüp:   PCR praimerid  (primer3, PDA, MEDUSA, RTPrimerDB)

hübridisatsiooniproov (primer3, RTPrimerDB, PROBEmer, OligoDesign)

• Unikaalsuse arvutamine: PrimerBank ja OligoDesign kasutavad BLAST-i, 
PDA kasutab Nearest-Neighbor algoritmi, PROBEmer kasutab suffiks-puul 
põhinevaid algoritme

• Kordusjärjestustega arvestamine: PrimerBank BLAST, MEDUSA 
repeatblaster või repeatmaster, primer3 kasutab kordusjärjestusi sisaldavat 
nimekirja

• Sulamistemperatuur: PrimerBank, OligoDesign jpt kasutavad Nearest 
Neighbor meetodit, PDA arvutab GC sisalduse järgi 

• PCR praimerite ja oligote sisemine (sekundaarstruktuuride)  ja vaheline 
seondumise kontroll: PrimerBank kasutab BLAST algoritmi, PDA ja 
PROBEMer kasutavad Nearest-Neighbor meetodit, OligoDesign kasutab 
vastavalt Smith-Waterman ja Nussinov algoritmi..

• Katvus genoomide/geenide osas: MEDUSA-l võimalik ise määrata praimeri 
asendit geeni suhtes (kasutaja peab sisestama CDS/exonite positsioonid)


