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Úvod
Klasické metody používané v antropologii byly ke konci 80. let obohaceny o
možnost izolace a analýzy DNA z lidských pozůstatků. Zjistilo se, že DNA lze získat
nejen z recentního biologického materiálu, ale i post mortem tkání. Analýzou získané
genetické informace a současným použitím klasických metod se dozvíme o našich
předcích více informací než bylo v dřívějších letech možné.
Problematikou získávání DNA ze starých pozůstatků se dnes na světě zabývá již
několik pracovišť. První práce se zabývaly zejména analýzou mitochondriální DNA,
jako např. amplifikace a sekvenování mtDNA z mozkové tkáně tisíce let staré nalezené
na Floridě (Pääbo, 1989).
Dnes lze najít desítky prací na téma analýza historické DNA. Některé z nich jsou
popsané i v této práci. Každý autor používá jiný typ izolační techniky. Extrakce
nukleové kyseliny závisí na tom, z jakého a z jak starého materiálu chceme DNA získat.
V této práci byly použity tři typy izolačních technik DNA:
chloroformová extrakce (Gill et al., 1994; Sambrook et al., 1989)
metoda založená na adsorpci na silikát (Höss et Pääbo, 1993; Yang et al., 1998)
extrakce adsorpcí na Dextran Blue (Kalmár et al., 2000).
Zásadní zvrat v genetických analýzách přineslo objevení polymerázové řetězové
reakce [PCR] Karry B. Mulisem v roce 1986. Je to rychlá a účinná metoda, která
umožňuje namnožit úsek DNA i z malého množství výchozího templátu (např.
specifické úseky pohlavních chromozomů člověka). PCR tak dala rychlému rozvoji
molekulární genetiky. Prostřednictvím této analýzy starodávné DNA jsou získávány
informace o individualitě jedince (identifikace jedinců, určování pohlaví, hledání vztahů
rodič – potomek apod.), o přítomnosti patogenů, např. bakterií ve vzorcích
(biomolekulární paleopatologie a paleoepidemiologie), o biologickém materiálu
asociovaném s nálezem (biomolekulární paleoekologie, paleobotanika a paleozoologie)
a mnohé další.

Cíle diplomové práce
Tato práce obsahuje údaje o problematice analýzy aDNA z historického
kosterního materiálu a způsobech určení pohlaví. Hlavními cíli diplomové práce bylo
zjistit:
Testováním čtyř izolačních technik, speciálně připravených pro analýzu aDNA,
optimální podmínky pro extrakci DNA z dlouhých kostí známých jedinců.
Optimalizace teplotních a koncentračních gradientů pro amplifikaci genetického
lokusu na určování pohlaví – gen pro amelogenin, nacházející se na pohlavních
chromozomech X a Y.
Stanovení pohlaví u kosterních ostatků – recentních a ze starobronzového pohřebiště
Kněževes u Prahy. Kontrola správnosti amplifikačního izolačního procesu předem
antropometricky určených kosterních pozůstatků.
Původním záměrem mé diplomové práce byla genetická determinace pohlaví
kosterních vzorků. Nad rámec plánovaných cílů byla provedena ještě analýza STR
polymorfismů izolátů a ověřeny tak výsledky v determinaci pohlaví.

I. Teoretická část

1.1. Historický přehled starodávné DNA
Biomolekulární archeologie zahrnuje analýzy všech složek jednotlivých nálezů
pozůstatků živých organismů, teda nejen DNA, ale i proteinů a jejich reziduí,
kolagenních vláken, pryskyřic tuků a olejů atd. Použitím těchto metod přináší
archeologům i paleontologům často zcela nečekaná vysvětlení.
Již několik molekulárně genetických analýz se zaměřilo na zkoumání existence
starodávné DNA neandrtálce. Poprvé byla taková extrakce mitochondriální DNA
[mitochondrial DNA, mtDNA] popsána Kringsem v roce 1997 (Krings et al., 1997),
jenže v té době nebyla ještě známa možná sekvence stejně starého moderního člověka,
jenž by danou příbuznost lidí a neandrtálců potvrdila či vyvrátila. Dalšímu, komu se
podařilo izolovat mtDNA z kostí 29 000 let starého neandrtálce, nalezeného na
severním Kavkaze, byl Ovchinnikov (Ovchinnikov et al., 2000).
V Kringsově objevu se zjistilo, že neandrtálci jsou s námi více příbuzní než
šimpanzi, ale že rozdíly spadají mimo variaci mezi lidskými populacemi.
Z neandertálské fosílie, která byla objevena Beckerhofem v roce 1856 v jeskyni
v Neandertalu u Düsseldorfu, byl odebrán vzorek. Po téměř 150 letech tým německých
a amerických vědců extrahoval a rozmnožil z tohoto vzorku dostatečný úsek mtDNA.
Analýza 986 sekvencí mtDNA neandrtálců a moderního člověka zpochybnila jejich
příbuznost. Jinými slovy, mezi neandertálskými a lidskými sekvencemi nukleotidů je
trojnásobný rozdíl než mezi dvěma lidskými sekvencemi (lidské sekvence se lišily na
osmi místech, zatímco neandrtálská sekvence se od lidských odlišovala na dvaceti pěti
místech, a navíc rozdíly byly jiného typu) (Sládek, 1997; Höss, 2000). Mnohé výsledky
se stávají terčem kritik kvůli nemožnosti vyloučení přítomností kontaminace. To vedlo
k navršení pravidel čistoty práce s historickým materiálem (Poinar, 2003).
Jen málo vědních oborů je zamořeno tolika předsudky a podvody jako výzkum
původu člověka, zvláště pak genetické příbuznosti lidských ras. Genetická podobnost
může být interpretována jako současný doklad existence společného předka. Předmětem
rozsáhlého studia A. M. Bowcocka z Dallasu a jeho kolegů byla geografická struktura
proměnlivosti vysoce polymorfních sekvencí DNA - mikrosatelitů [Short Tandem
Repeat, STR], které byly nadále použity pro sestavení fylogenetického stromu lidských
ras (populací). Výsledek se shoduje s dřívějšími nálezy a ukazuje na iniciální oddělení
první větve Afričanů od ostatních populací. Druhá větev oddělila Evropany od
zbývajících neafrických ras. Na další větev umisťují znaky mikrosatelitové diverzity ne
zcela jednoznačně Americké Indiány a východoasijské populace (Boháček, 1994;
Caldararo, 2002).
V roce 1995 byla provedena genetická analýza pohlaví, založena na studiu genu
pro amelogenin. Jednotlivá pohlaví byla určena u 13 koster pohřbených popelem
v Pompejích v roce 79 n.l. Pompejské ostatky mají vědeckou hodnotu nejen
antropologii, ale i v genetice, skrývají vzorky lidské tkáně, která zůstala mumifikována
po dva tisíce let. V důsledku vysoké teploty částečná tkáňová dehydratace
pravděpodobně usnadnila zachování nukleových kyselin a mírně alkalickou hodnotu
pH. To dokázala přítomnost starodávné DNA v analyzovaných vzorcích (Cipollaro et
al., 1998).
Nejznámějším případem, kde klíčovou roli zahrála analýza DNA, je určení
příbuzenského vztahu ruské carské rodiny Mikuláše II. V roce 1992 byla odkryta jáma
obsahující devět lidských koster. Cílem výzkumu bylo určit pohlaví koster, příbuzenský

vztah mezi jednotlivými ostatky a v neposlední řadě potvrdit, že se jedná o carskou
rodinu. Metodou PCR bylo zjištěno pohlaví jedinců pomocí genu kódující amelogenin.
Na získání příbuzenského vztahu se využilo krátkých úseků na DNA - STR, ve kterých
je mezi lidmi velká variabilita, takže nepříbuzní jedinci se v nich navzájem odlišují.
Důkaz, že jde o carskou rodinu, bylo docíleno pomocí mtDNA. Vzorky byly porovnány
s žijícími příbuznými, kde hlavní úlohu zahrála maternální dědičnost mtDNA (Ferák,
1995; Gill et al., 1994).

Stáří vzorku

Vzorek

Autor studie,
rok publikace

zvířecí tkáň
121 mil. let

kost nosatce

80 mil. let

kost dinosaura

Cano et al., 1994
Woodward et al., 1995

40 000 let

mamutí sval

Higuchi et Wilson, 1984
lidská kostní tkáň

29 000 let
15 000 let

ostatky neandrtálců (mtDNA)
archeologické nálezy (mtDNA)

Ovchinnikov et al., 2000
Izagirre et de la Rúa, 1999

7 000 let

archeologické nálezy (nDNA)

Meyer et al., 2000

5 000 let
2 000 let

lidská mumie (měkká tkáň)
ostatky z Pompejí (nDNA)

Pääbo et al., 1989
Cipollaro et al., 1998

1 000 let
cca 80 let

archeologické nálezy (mtDNA)
ostatky Romanovců (nDNA, mtDNA)

MacHugh et al., 1999
Gill et al., 1994

Tab.1-1: Příklady izolace DNA z lidských a zvířecích ostatků

1.2. Buněčné jádro a jaderný genom
Buněčné jádro je informačním centrem a nejdůležitější organelou eukaryontní
buňky. Je uzavřeno do dvou soustředných membrán, které tvoří obal jádra, a obsahuje
velmi dlouhé polymery molekul DNA (Alberts et al., 1998).
DNA se nachází v chromozomech. Počet stejně jako tvar a velikost chromozómů
jsou stálé a druhově specifické znaky. U člověka byl počet chromozómů 46 s konečnou
platností stanoven až v roce 1956. Chromozomová sada 46 chromozomů je přítomná ve
všech somatických buňkách a nazývá se diploidní. Každý chromozom v somatické
buňce je tedy v páru a párové chromozomy jsou navzájem homologní. Mluvíme-li o
jednom páru gonozómu [heterochromozómů], který je u žen homologní - dva stejné
chromozómy X, ale u muže heterologní – XY (Nováková, 1994).
Základní strukturou chromozomu je nukleozom, tvořený shlukem osmi
histonových molekul (2xH2A, 2xH2B, 2xH3, 2xH4), na kterém je přibližně ve dvou
obtočeních navinuto 146 nukleotidů. Mezi dvěma nukleozomy je asi 50 nukleotidů
DNA volné, označované jako spojníková [linker]. Spojení DNA s histony jádra je
zpevněno vně umístěným histonem H1. Je umístěn tam, kde se přimykají vlákna DNA
k nukleozomu a kde přecházejí ve volnou spojníkovou DNA. Opakující se úsek je tak
cca 200 nukleotidů dlouhý. Nukleozomy s navinutou DNA se uspořádají do tvaru
solenoidu, v němž připadá šest nukleozomů na jeden závit a vytvářejí tak chromatinové
vlákno o průměru 30 nm (Brdička, 2001). Toto vlákno je pak svinuto v podobě smyček
kolem dalších nosných bílkovin, která se stáčejí a vytvářejí tyčinkovitý útvar zvaný
chromatida o průměru asi 700 nm. Tak vysoké stěsnanosti je dosahováno jen na krátké
období dělení buňky - v profázi a metafázi buněčného dělení. Proces vytváření vyšších
struktur chromatinu nazýváme spiralizace [kondenzace]. Je to proces velmi dynamický,
řízený celou řadou mechanismů, který patří k základním mechanismům regulace
transkripce a replikace. Uvedené jaderné procesy totiž mohou probíhat pouze na
chromatinu rozvolněném, neboť vyšší stupeň kondenzace vede ke sterické
nedostupnosti vazebných míst pro funkční proteiny, jako jsou transkripční faktory,
polymerázy, regulační bílkoviny atd. Trvale vysoce kondenzované úseky chromatinu,
kde se nacházejí geny, označujeme jako konstitutivní heterochromatin. Na rozdíl od
fakultativního heterochromatinu, což je kondenzovaný chromatin, který obsahuje geny
a může být rozvolněn za účelem transkripce. Výrazně méně kondenzované až zcela
nekondenzované úseky chromatinu vytvářejí tzv. euchromatin. Euchromatin obsahuje a
transkribuje geny (Ridley, 2001).

Obr.1-I:
Spiralizace DNA,
popis
chromozomu
(upraveno 9)

Soubor všech genů buněčného jádra se nazývá genom. Základní jednotkou
genetického materiálu je gen. Každý gen má specifickou polohu na určitém
chromozomu, nazývanou lokus. Jednotlivé lokusy jsou na chromozomu uspořádané
lineárně. Každý lokus může být obsazen u různých jedinců strukturně i funkčně
odlišnými formami toho samého genu nazývanými alely.
Geny mají mnoho různých podob, proto je můžeme třídit podle velikosti, podle
vnitřní stavby, podle funkce, podle evolučního hlediska atd. (Brdička, 2001).
Rozeznáváme tři funkční formy genů:
geny pro RNA – úsek DNA řetězce přepisovaný (nikoli kódovaný) do primární
struktury tRNA nebo rRNA, které nejsou určeny k translaci.
regulační geny – úsek DNA řetězce plnící regulační funkci a jejich účinek může být
pozitivní [enhancery] nebo negativní [supresory]. Úsek je rozeznán specifickým
proteinem signalizující zahájení nebo zastavení určitého molekulárního děje, např.
transkripce nebo translace. Regulační oblasti nemají produkt, ale obsahují
informaci, která určuje, jaký protein se na danou oblast bude vázat.
strukturní geny – úsek DNA řetězce kódující primární strukturu polypeptidu jako
translačního (genového) produktu. Patří sem především oblast tzv. promotoru, na
který se váže RNA polymeráza – převádí vybranou genetickou informaci do mobilní
podoby. Konec genu obsahuje tzv. terminátor – oblast ukončující práci polymerázy
(Alberts et al, 1998; Brdička, 2001; Ridley, 2001).
Genetická informace netvoří jeden celek. Vyskytuje se v podobě různého počtu
krátkých úseků, ze kterých je teprve složena. Jednotlivé části genetické informace jsou
navzájem odděleny úseky – introny, které budou před použitím definitivní genetické
informace odstraněny (Brdička, 2001). Funkční informace je tedy složena ze
zbývajících oblastí - exonů. Jejich množství značně kolísá. Vedle genů bez intronů,
tvořených jedním exonem, existují geny s mnoha desítkami exonů.

Velikost úseku DNA se udává buď molekulovou hmotností nebo počtem
nukleotidových párů. Protože se nukleotidové páry od sebe liší pouze svými bázemi,
ujal se termín bázový pár (bp) (Nováková, 1994).
Lidský jaderný genom má 3,3 x 109 bp s kolísáním údajů mezi 3,0 až 3,5
miliardami. Ale jen asi 10% lidského genomu tvoří úseky, které kódují nějaké geny
(Brdička, 2001), zbývající část tvoří zmnožená DNA ve formě nadbytečných,
neinformativních úseků,
1.2.1. Jaderná DNA, její struktura a vlastnosti
Jaderná DNA [nuclear DNA,
nDNA] existuje téměř vždy jako
dvouvláknová molekula složená za
dvou polynukleotidových řetězců,
přičemž tyto řetězce mají vůči sobě
opačný směr [antiparalelní] a drží
pohromadě
vodíkovými
můstky
(Alberts et al., 1998). Jeden nukleotid
se
skládá
z pětiuhlíkového
monosacharidu
2-deoxy-β-D-ribózy
[deoxyribózy],
kyseliny
trihydrogenfosforečné a ze čtyř
možných bází – adeninu A, guaninu G
(A, G puriny), cytozinu C či thyminu T
(C, T pirimidiny). A se vždycky páruje
s T a G s C - Watson-Crickovo
pravidlo (Rozsypal, 1998). Lineární
Obr.1-II:
DNA
a
její
stavební
pořadí nukleotidů v DNA kóduje
podjednotky. Cukr-fosfátová páteř (žlutě)
genetickou informaci buňky (Alberts
drží pohromadě 4 typy nukleotidů: A, T, C
et al., 1998), a tím i určuje projevy
a G. Vazby mezi nukleotidy jsou
kovalentní – vodíkové můstky (2 můstky:
organismu, strukturu jeho bílkovin,
A=T; 3 můstky: C≡G) (Alberts et al.,
jeho reakce na podněty z prostředí
1998)
apod. (Brouček, 1996).
Molekuly DNA se dědí z rodičů na potomky a jejich zdvojení zajišťuje enzym
polymeráza. První genetické molekuly se na naší planetě objevily před několika
miliardami let, a proto se stěží někdy dozvíme, jak to s jejich původem doopravdy bylo.
V tomto ohledu stojí za zmínku experimenty, které před čtyřiceti lety zveřejnili nositel
Nobelovy ceny Artur Kornberg a jeho spolupracovníci. Analýza primární struktury
DNA de novo přinesla překvapení. Přestože polymeráza měla k dispozici prekurzory
všech čtyř nukleotidů, použila k syntéze DNA jen A a T. Dále se ukázalo, že tyto dva
nukleotidy jsou uspořádány do střídavé posloupnosti, která vnáší do DNA pozoruhodné
vlastnosti (Kypr, 1999).
Molekula DNA je předlohou většiny proteosyntetických aktivit. Její
dvoušroubovice je složena z úseků kódujících (10%) a nekódujících (90%).
V kódujících oblastech jsou za sebou 4 nukleotidy poskládané do dlouhých sekvencí
tak, aby daly vzniknout tělu potřebnému proteinu či funkční transkripční jednotce.
Mnohem větší podíl však zaujímají oblasti, které proteiny nekódují. Rozsáhlé
intergenové oblasti zaujímají až 70% DNA (Cox et al., 2000). Občas se na těchto
úsecích objeví nová mutace. Jelikož na ni nepůsobí vliv selekce, uchovává se do dalších

generací a postupně se kumuluje s dalšími mutacemi příbuzných populací. Rychlost
mutací není ve všech intergenových oblastech stejná. Vlastnosti mutovat a nebýt
selektován se využívá při populačních studiích a mezidruhové příbuznosti (Bromová,
2003).
1.2.1.1. Typy sekvencí v nDNA
Pro určení příbuznosti využívá molekulární genetika určitých oblastí na
molekule DNA, které jsou charakteristické pro každého jednotlivce a v některých
případech i shodné mezi členy stejné rodiny (až na jednovaječná dvojčata, u kterých je
naprosto stejná genetická informace, ale u nichž může docházet k mutacím během
vývoje). Mezi vysoce repetitivní sekvence patří tzv. tandemově se opakující DNA
sekvence (asi 12% genomu) a tzv. roztroušené sekvence (asi 8% genomu).
Tandemové sekvence [tandem repeats] jsou považovány za neutrální markery,
které se objevují převážně v nekódující DNA (Ellegren, 2004). Dělíme je na:
STR [short tandem repeats] neboli mikrosatelity – délka repetitivního motivu o
velikosti 2 – 6 bp.
LTR [long tandem repeats] neboli minisatelity – délka repetitivního motivu o
velikosti 9 – 80 bp.
α-satelitní sekvence v oblasti centromer, tvořené motivem dlouhým 171 bp, u
některých chromozomů doplněné o další 5 bp.
Roztroušené sekvence [interspersed elements] dělíme podle délky opakujícího
motivu na:
SINES´s [shot interspersed elements] s kratší než 500 bp; z nich
nejfrekventovanější jsou Alu-sekvence s délkou motivu 180 – 280 bp, které se
v genomu opakují na různých místech až 500 000x.
LINE´s [long interspersed elements] s repeticí delší než 500 bp; nejčastěji
jmenovaným zástupcem je sekvence LINE 1, která se v genomu opakuje až
100 000x a která ve svém středu obsahují úplný přepis genu pro reverzní
transkriptázu (Brdička, 2001; Hatina et Sykes, 1999; Ridley, 2001; Stloukal et al.,
1999).
1.2.1.1.1. Tandemové sekvence
Mikrosatelity jsou charakterizovány vysokou mutační rychlostí. Právě pro svou
strukturu a tandemovému uspořádání bývají označovány jako STR (viz výše) nebo SSR
[simple sequence repeats, repetice jednoduchých sekvencí]. Přestože se na evoluci
mikrosatelitů mohou podílet zřejmě i jiné mutační mechanismy, za hlavní zdroj vysoké
proměnlivosti je považováno sklouznutí nukleotidového řetězce během replikace. Proto
se jednotlivé alely navzájem liší svojí délkou a mohou být snadno separovány
elektroforézou (8).
Jestliže pod pojmem mikrosatelit rozumíme jakoukoli tandemově se opakující
krátkou sekvenci, pak nejčastěji se vyskytující sekvencí u člověka je poly(A)/poly(T). U
savců je nejběžnějším mikrosatelitem sekvence (AC)n/(TG)n, která se vyskytuje dvakrát
častěji než repetice AT. Mezi trinukleotidy jsou pak CAG a AAT. Odhaduje se, že
motiv CA/GT se objevuje v průměru každých 30 kb (Tautz et Schlötterer, 1994).
V prokaryotním genomu se vyskytují v nižší frekvenci. Název mikrosatelit byl

historicky používán pouze pro opakující se dinukleotidový motiv CA/GT (Hancock,
1999), ale dnes existují také tri- až hexanukleotidové repetice.
Podle Feráka počet opakování
motivu např. sekvence čtyř bází AATG
vyskytujících se u různých jedinců, může
kolísat od 10 do 30, takže délka úseku se
mění od 4 x 10 = 40 bp do 4 x 30 = 120 bp
(Ferák, 1995). Každý člověk mající dva
chromozomy s tímto specifickým STR,
může mít dva úseky (alely) rozdílných
délek – od každého rodiče zdědil
chromozom s jiným počtem opakování
příslušné čtveřice bází. Když zdědil od
Obr.1-III: Mikrosatelity – STR (7 a 8
obou rodičů chromozom se stejným
tandemových
opakování).
Lemující
počtem
opakování, najdeme v jeho DNA
regiony, kde se PCR primery vážou k DNA
tento úsek jen v jedné délkové variantě.
jsou pevně dány (upraveno Buttler, 2002)
Odhaduje se, že v lidském genomu se nachází přibližně tolik mikrosatelitů, kolik
je v něm genů, tj. 50 až 100 tisíc. Mikrosatelity se vyskytují sice hojně, avšak jejich
funkce zatím není pořádně známa. Naproti tomu je mnohostranně využíváme,
především jako markery při triangulaci lidské genové mapy. Dnes více než 4000
specifických mikrosatelitů je už přesně lokalizováno v genové mapě, takže vytvářejí
systém vztažných bodů, jakousi síť, do které se zařazují nově objevené geny nebo jiné
důležité úseky DNA. Některé z mikrosatelitů jsou mimořádně variabilní a dají se velmi
jednoznačně detekovat (Ferák, 1995).
1.2.1.1.1.1. Funkce mikrosatelitů
Přestože jsou mikrosatelity známy především jako genetické markery s širokým
spektrem využití, existují důkazy o jejich roli jakožto kódujících a regulačních
elementů. Jako regulátory se objevují v oblastech promotoru kódujících se sekvencí a
v několika případech byla dokumentována jejich konzervativnost vzhledem k těmto
kódujícím sekvencím.
Promotory obsahující mikrosatelity slouží jako zesilovače [enhancery] a naopak
delece oblasti mikrosatelitů vede k redukci zesilující aktivity. Některé mikrosatelity také
mohou vázat řadu specifických regulačních proteinů. Jako kódující sekvence byly
mikrosatelity nalezeny v mnoha proteinech a proměnlivost v počtu repeticí může mít
funkční důsledky. Konečně některé recentní studie poukazují fenotypové účinky změn
délky mikrosatelitových repeticí na fyziologii a ontogenetický vývoj. Extrémní
zmnožení počtu repeticí způsobuje některé vážné poruchy, např. syndrom fragilního
chromozomu X, který se projevuje mentální retardací (8).
1.2.1.1.1.2. Využití mikrosatelitů
První studie využívající mikrosatelitovou DNA se objevily koncem 80. let 20.
století. Mezi nesporné výhody mikrosatelitů patří: velká početnost a rozmístění po
celém genomu, kodominantnost alel a možnost jejich přesné identifikace, jednoduchost
analýzy (mikrosatelity lze poměrně snadno sudovat pomocí PCR).
Díky vysoké početnosti a celogenomové distribuci nacházejí široké uplatnění
především v mapování genomu, jejich vysoká proměnlivost z nich činí účinný nástroj

forenzních analýz, individuálního typování jedinců v populaci, určování paternity,
velikosti a struktury populace, genetické proměnlivosti, toku genů atd.
Hlavní nevýhodou mikrosatelitů je to, že je musíme nejprve nalézt a
identifikovat vhodné primery pro jejich amplifikaci. Vzhledem k tomu, že většina
mikrosatelitů se nachází v nekódujících oblastech genomu, který je charakteristický
vysokou frekvencí nukleotidových substitucí, je zpravidla nutno jednotlivé lokusy
izolovat de novo (8).

Obr.1-IV: Využití STR při
určování příbuznosti –
potomek zdědí vždy jednu
alelu od matky a jednu od
otce (upraveno 22)

1.2.1.1.2. Roztroušené sekvence
SINE´s a LINE´s patří do velké skupiny retroelementů a jim příbuzných
transpozabilních elementů. Transponovatelné DNA elementy jsou pravděpodobně
přítomny ve všech eukaryotních genomech; navíc můžeme rozlišit mnoho typů těchto
elementů. Některé se pohybují z místa na místo v rámci chromozomu mechanismem
vystřižení a integrace, jako je to u bakteriálních transpozonů. Mnoho dalších
eukaryotních transpozonů se nepohybuje ve formě DNA, ale pomocí RNA
intermediátů. Tyto sekvence se nazývají retrotranspozony (Název vznikl od
domněnky, že transpozony jsou degenerované retroviry.) a doposud byly popsány pouze
u eukaryot. V genomu se často vyskytují ve velkém počtu navzájem si podobných kopií
(často i ve více než deseti tisících kopií). Tyto kopie nejsou uspořádány tandemově, ale
naopak jsou roztroušeny celkem náhodně po celém genomu (Alberts et al, 1998; Voet et
Voet, 1990).
Bylo dokázáno, že retrotranspozony jsou transponovány v třístupňovém procesu:
1. jejich přepis do RNA, 2. reverzní transkriptázou (speciální DNA polymeráza, která
jako templátu využívá RNA) řízený přepis z RNA do DNA a 3. náhodná inzerce této
DNA na nové místo v genomu. Zatímco LINE kódují reverzní transkriptázu, umožňující
jejich množení, SINE tvoří kratší sekvence, které nekódují žádné enzymy a musí tedy
využívat enzymy kódované LINE. SINE jsou obvykle odvozeny od tRNA (někdy také
7S RNA). Přestože se vyskytují ve velkém počtu kopií, předpokládá se, že jen velmi
malý počet kopií je aktivních, schopných vlastní amplifikace. Ostatní kopie jsou
„mrtvé“, zůstávají na svém místě a hromadí se v nich mutační změny. Zdá se, že
neexistuje žádný mechanismus, který by umožňoval specificky inzerce SINE odstranit,
což je zřejmě příčina „zanesení“ genomu těmito elementy.

Obr.1-V:
Třístupňový proces
transponace LINE
do
genomu
(upraveno 23)

Jak již bylo výše uvedeno, příkladem lidského retrotranspozonu je LINE 1
[L1-transponovatelný element] – často se opakující sekvence, která tvoří přibližné 4%
celkové DNA lidského genomu. Při transpozici je LINE 1 DNA nejprve transkribována
do RNA buněčnou RNA polymerázou. Enzym reverzní transkriptáza vytvoří podle
RNA opět kopii DNA. Tato reverzní transkriptáza je kódována LINE 1. Kopie DNA se
potom může integrovat do dalšího místa v genomu. Ještě v mnohem větším množství se
v genomu vyskytují Alu-sekvence (ze skupiny SINE), které jsou přítomny v 500 000
kopií na haploidní genom a představují tak 5% lidské DNA. Pouze některé z Alusekvencí mohou být přepisovány do RNA. Tato RNA může být za vzácných okolností
zkopírována zpět do DNA použitím nějaké reverzní transkriptázy (Alberts et al., 1998;
Cox et Lehman, 1987; Kingsman et Kingsman, 1988; Voet et Voet, 1990; West, 1988;
8).
SINE a LINE inzerce lze využít jak při populačních studiích, tak především jako
velmi kvalitní znaky při studiu fylogeneze. Inzerce totiž mají vlastnosti, které ostatní
znaky mají jen zřídka. Vzhledem k velikosti genomu není totiž pravděpodobné, že by se
dva různé elementy vmezeřily na stejné místo.
1.2.1.2. Polymorfismy nDNA a jejich využití identifikaci jedince
Každý jednotlivec vyskytující se je svou genetickou výbavou jedinečný.
Podstatou vzájemné odlišnosti jsou tzv. genetické polymorfismy. Polymorfismem
rozumíme existenci nejméně dvou nezávislých variant (alel – jednoho úseku DNA,
genu, repetitivní sekvence atd.).
Mutace polymorfismů jsou inserce nebo delece jedné či několika opakujících se
jednotek. Hlavní mechanismus mutace STR je replikační skluz DNA polymerázy
[replication slippage], který vyplývá z přechodné odluky replikovaného DNA vlákna,
následovaného přerušeným spojením. Množství mutací STR se zvyšuje s počtem
repeticí (Ellegren, 2004) a závisí na velikosti repetice (repetice o velikosti 2 bp mutuje
rychleji než 6 bp). Pozorovaný mutační rozsah je 10-3 – 10-6 (Tautz et Schlötterer, 1994;
Schul et al., 1997). Polymorfismus tedy vzniká mutací, která se následně

v populaci do určité míry rozšíří. Obecnějším pojmem je, že se liší nukleotidové
sekvence určitého lokusu nejen mezi jedinci, ale třeba na otcovském a mateřském
chromozomu u téhož jedince. Pokud jsme tyto variace schopni analyzovat, získáme tak
cenné informace o pohlaví, dědičných chorobách, sérologické a HLA příslušnosti, o
příbuzenských vztazích apod. (Stloukal et al., 1999). Podle typů mutace můžeme
rozdělit polymorfismy na dvě skupiny:
SNP [single nucleotide polymorphisms] – polymorfismus sekvenční; kdy se
jednotlivé alely liší sekvencí; z hlediska identifikace jedinců mají význam
především jednonukleotidové polymorfismy a polymorfismus hypervariabilních
oblastí mtDNA. Tyto polymorfismy se vyskytují poměrně hustě. Odhad je, že by se
mohly vyskytovat v lidském genomu v průměru na každých asi 200 nukleotidů,
někde až 1:1000 – 1:2000 nukleotidů.
VNTR [variable number of tandem repeats] – polymorfismus délkový; kdy se
jednotlivé alely liší délkou; pro identifikaci jedinců jsou v tomto směru
nejužívanější polymorfismy LTR a STR. Existence těchto polymorfismů je založena
na výskytu repetitivních sekvencí, které se navzájem mohou lišit v počtu opakování
– variabilní počet tandemových opakování (Brdička, 2001; Hatina et Sykes, 1999).
1.2.1.2.1. VNTR a jejich využití
Využití VNTRs pro zjištění paternity a příbuzenských vztahů je založeno na
studii variability určitého lokusu všech zkoumaných jedinců.
Vychází se zde z faktu, že VNTRs lokusy jsou sice variabilní v počtu opakování
základního motivu (ve své délce), ale zároveň se z rodičů na potomky dědí
mendelisticky. Potomek tedy může od svých rodičů zdědit pouze ty alely VNTR lokusu,
které jeho rodiče mají (neuvažujeme-li možnost mutace právě tohoto lokusu). Každý
jedinec tak může být na daném lokusu buď homozygotní, nebo heterozygotní. Využití
mikrosatelitové DNA pro zjištění paternity tedy spočívá v určení konkrétních alel
daného mikrosatelitového lokusu u všech potomků i u jejich potenciálních rodičů a
zjištění, zdali potomci opravdu mají takové alely, které jsou některou z možných
kombinací alel potenciálních rodičů (14).
Pokud je tomu tak, testovaní potenciální rodiče jsou s velkou pravděpodobností
jejich biologičtí rodiče. Pokud je u potomka zjištěna alela, která se u některého
z potenciálních rodičů nevyskytuje, pak tento rodič jednoznačně nemůže být jeho
biologickým rodičem. Z tohoto vyplývá, že je téměř možné vyloučit příbuzenský vztah
mezi potenciálním rodičem a jeho potomkem (za nepravděpodobnosti vzniku mutace).
Pro zvýšení této pravděpodobnosti se proto studuje nezávisle několik mikrosatelitových
lokusů a konečné potvrzení či vyvrácení je výsledkem porovnání dat zjištěných studiem
všech těchto vybraných mikrosatelitových lokusů (obvykle 3 až 6).
Provedení spočívá v PCR amplifikaci zvoleného VNTR lokusu ohraničeného
párem primerů, které leží v sousedních jedinečných oblastech ohraničující tuto oblast, a
v porovnání počtu opakování základního motivu v tomto VNTR lokusu.
Výsledkem následné elektroforézy PCR produktů mikrosatelitového lokusu není
jeden proužek či dvojice proužků, ale několik proužků. Nejvýraznějším proužkem bývá
přesná kopie originální alely, další fragmenty [stutter bandy] jsou obvykle kratší než
originální alely a liší se od ní v počtu opakování základní repetice. Nejpravděpodobnější
vysvětlení vzniku stutter bandů in vitro je replikační skluz DNA polymerázy (viz výše)
během PCR reakce. Tato teorie je i ve shodě s faktem, že čím je DNA řetězec stutter
bandů kratší než řetězec originální alely, tím je stutter band méně intenzivnější

(světlejší). Pokles intenzity proužků směrem jejich kratší délce odpovídá snížení
pravděpodobnosti vzniku posunu DNA s rostoucí odchylkou délky PCR produktu
tvořícího stutter band od délky PCR produktu originální alely. Pravděpodobnost in vitro
posunu DNA v průběhu PCR reakce se snižuje se zvětšující se délkou jednotky repetice.
Více stutter bandů se tedy vyskytuje v produktech PCR amplifikace mikrosatelitových
oblastí s dinukleotidovou jednotkou repetice, méně u trinukleotidových a ještě méně u
tetanukleotidových jednotek repetice (14).
Příkladem je oblast genu apolipoprotein B (VNTR lokus Apo B) ležící na 2.
chromozomu (2p24), který se používá pro určování otcovství. U savců se vyskytují dvě
základní formy apolipoproteinu B. Zralý protein Apo B-100 se tvoří v játrech, kratší
Apo B-48 se syntetizuje ve střevě. Obě formy jsou součástí částic bohatých na TAG
[triacylglycerol] a specificky se vážou na příslušné receptory. Geneticky podmíněné
polymorfismy Apo B se výrazně podílejí na manifestaci hypercholesterolemie (Sršeň et
Sršňová, 1995).
Hypervariabilní oblast Apo B 3‘-VNTR se nachází v blízkosti samotného genu
pro apolipoprotein B. Do současné doby bylo v evropských studiích zaznamenáno
zhruba 15 obvykle vyskytujících se alel. Vzácně se vyskytující alely byly zaznamenány
hlavně v asijských studiích (Ellsworth et al., 1995).

Obr.1-VI: VNTRs: 4 páry homologních chromozomů tří jedinců (upraveno 23)

1.2.1.3. Jedinečné sekvence nDNA pro stanovení pohlaví
Pohlaví u kosterních ostatků bylo určováno převážně pomocí morfologických
znaků. Tyto metody jsou použitelné pouze v případech, pokud jsou v nálezech přítomny
pouze fragmenty kostí, které jsou dostatečně zachovalé a pocházejí z dospělých jedinců.
Dnes se pro stanovení pohlaví se provádí analýzy pomocí mnoho markerů. Zde
jsou zmíněny jen ty nejpoužívanější v genetických laboratořích.
Jedním z nejdůležitějších je gen pro amelogenin, který kóduje produkci
proteinu, hrající roli ve vývoji zubní skloviny u savců.
Dalším markerem pro určení pohlaví jsou polymorfní oblasti lokusu proteinu
zinkových prstů [ZFX/ZFY], které jsou přítomné na pohlavních chromozomech. Délka

na obou chromozomech se neliší, ale existují zde sekvenční rozdíly. Jedná se o
polymorfismus v oblasti štěpení restrikčním enzymem Hae III (restrikční endonukleáza
produkována bakterií Haemophilus aegyptius), který štěpí molekulu DNA v místě
GG↓CC.
Třetím markerem jsou α-repetitivní sekvence. Pro každý chromozom se
používá jiný pár primerů (Zachová, 1999).

Obr.1-VII: Genetický marker – amelogenin a jeho lokalizace na pohlavních
chromozomech. PCR a následná vizualizace na elektroforéze (upraveno 22)

1.2.1.3.1. Amelogenin
Tradičně nám k determinaci pohlaví pomáhají morfologické a antropometrické
metody, ale jen s obtížemi je lze použít na nedospělé jedince, fragmenty kostí nebo
spálené kosti z žárových hrobů. Dnes v takovýchto případech stanovujeme pohlaví
citlivou a většinou spolehlivou metodou, založené na amplifikaci samotné kopie genu
pro amelogenin [AMG]. Nicméně faktem zůstává, že amelogenin neurčí polymorfismy
ve vzorku, nemůže proto rozeznat mezi různými jedinci mužského pohlaví
v namixovaném vzorku (Gill, 1987; Roewer et al., 1989; Santos et al., 1993)
Gen pro amelogenin, jehož patologické alely jsou odpovědné za vznik velice
tenké, byť poměrně tvrdé skloviny, patří mezi geny svou přítomností jak na
chromozomu X [AMELX], tak na chromozomu Y [AMELY]. Výjimečný je i vysokým
obsahem GC (51%) a jeho produkt nápadně vysokým obsahem prolinu (24%). Produkty
jsou téměř identické, nicméně genové sekvence se liší – lokus umístěný na Y
chromozomu je zřetelně kratší (v Y produktu se v prvním intronu nachází delece - chybí
methionin 29) (Brdička, 2001). Lidský AMELX gen má velikost 2872 bp a je
lokalizován v oblasti Xp 22,1 – Xp 22,3, zatímco AMELY je dlouhý 3272 bp v oblasti
11p12,2 (Bailey et al., 1992).
V původních odhadech pohlaví při metodě PCR bylo použito primerů, které
amplifikují úseky DNA dlouhé 788 bp na Y a 977 bp na X chromozomu (Nakahori et

al., 1991). Amplikony jsou však příliš dlouhé. Proto v současnosti mezi nejpoužívanější
patří 212/218 bp a 106/112 bp či systém 80/83 bp, který je svou činností a hlavně
délkou produktů pro práci s degradovanou DNA nejvhodnější, avšak není prozatím tolik
rozšířený (Haas-Rochholz et Weiler, 1997).
Výhodou amelogeninu při odhadu pohlaví molekulárními metodami je, že oproti
Y-specifickým testům, při kterých je amplifikován pouze úsek Y chromozomu, se
amplifikuje i část na X chromozom, tedy chromozomu, jenž je přítomen u obou pohlaví.
V případě, že při Y-specifickém testu nedojde k amplifikaci, může to znamenat –
nepřítomnost Y (vzorek je žena), mutaci či jiné poškození Y nebo přítomnost inhibitorů
PCR. Amplion Y má tedy funkci vnitřní kontroly inhibice při PCR.
Nevýhoda použití amelogeninu oproti Y-specifickým repetitivním sekvencím,
které jsou většinou přítomny v počtu několika desítek, spočívá v tom, že se jedná o tzv.
single-copy gene, tedy gen nacházející se na chromozomu pouze v jedné kopii.
Pravděpodobnost zachycení amplifikace (metodou PCR) nepoškozeného amelogeninu
je tak několikanásobně menší (Faerman et al., 1995). Patrně nejzávažnějším problémem
je možnost mutace tohoto genu, či jeho úplná delece. Při deleci amelogeninu na
Y chromozomu je standardní technikou detekován pouze jeden produkt a to AMGX.
Výsledkem je muž chybně identifikovaný jako žena. V lékařské genetice a forenzní
praxi mohou být tyto výsledky dost fatální.

1.3. Mitochondrie a mitochondriální genom
Mitochondrie patří k nejnápadnějším organelám v cytoplazmě a jsou přítomny
ve všech eukaryotických buňkách. Mají tvar „uzenky“ a jsou jeden až několik µm
dlouhé. Povrch tvoří dvě membrány - vnější a vnitřní, která je zprohýbána a její záhyby
směřují dovnitř mitochondrie. Mitochondrie obsahují vlastní DNA a rozmnožují se
dělením (Alberts et al, 1998).
Chondrion je soubor všech mitochondrií v buňce. Počet mitochondrií závisí na
energetických nárocích buňky. Množství se může pohybovat v rozmezí od několika
kusů po několik set tisíc (2).
Každá mitochondrie má několik kopií svého vlastního genomu. To znamená, že
mitochondriální DNA [mitochondrial DNA, mtDNA] je vysoce amplifikovatelná. Z
tohoto důvodu, zde nemluvíme o alelách a genotypech v pravém slova smyslu,
obvyklém pro diploidní organismy, ale homogenní populace s identickou mtDNA homoplazmie, anebo nalézáme dva (i více) typů mtDNA, heteroplazmie. Díky
velkému počtu těchto kopií mtDNA je možné získat její určité množství i v případech,
kde vzorky tkáně jsou velmi staré nebo velmi degradované.

Obr.1-VIII: Mitochondrie v buňce (a). Schéma řez mitochondrií (b) (Voet et Voet, 1990)

Mitochondriální genom je genomem lidské buňky, jehož struktura je známa
relativně dlouho, ale význam zatím není probádán. Celá lidská mtDNA činí 16 569 bp a
byla determinována v roce 1981 Andersonovým týmem v Cambridge. Získaná
sekvence, označovaná jako Andersonova sekvence, je používaná jako standardní, a
veškeré změny mtDNA se vyjadřují jako odchylky od této sekvence (Anderson et al.,
1981).
Mt genom obsahuje 37 genů, z toho 13 kóduje proteiny, které jsou zapojeny do
oxidativní fosforylace. Ostatní se realizují v podobě RNA – 2 jako rRNA a 22 jako
tRNA. Vlastnosti jsou od jaderného genomu odlišné, např. savčí mt geny užívají
rozdílné genetické kódy v translaci než jaderné geny, kde UGA = tryptofan, AUA =
methion (Brdička, 2001; Voet et Voet, 1990; 3).
Struktura mitochondriálního genomu je představována molekulami cirkulárními
s dvěma antiparalelními řetězci, které mají natolik odlišné nukleotidové složení purinů a
pirimidinů, že můžeme mluvit o řetězci těžkém [H, heavy] a lehkém [L, light]. Využití
informační kapacity je více než 90% a z hlediska řetězců je soustředěna do těžkého

řetězce. Je v něm umístěna informace o struktuře dvou mitochondriálních rRNA (12S
a16S), 14 tRNA a 12 proteinů. Na lehkém řetězci se nachází celkem 8 genů pro tRNA a
1 protein (Brdička, 2001). Kromě již zmíněných kódujících sekvencí, mtDNA také
obsahuje přibližně 1100 bp dlouhý úsek zvaný D-smyčku [D-loop] (3), ve kterém je
těžký řetězec vytěsňován fragmentem DNA (500 – 700 nukleotidů), komplementárním
k řetězci lehkému (a v tomto úseku má tedy mitochondrie třířetězcovou DNA). Zde je
počátek replikace H řetězce, zmiňovaný fragment funguje jako primer replikace.
Počátek replikace L řetězce je umístěn mimo D-smyčku, asi 2/3 mtDNA. Transkripty
obou řetězců musí být rozštěpeny, aby se mohly uvolnit funkční RNA (rRNA, tRNA a
mRNA) (2).
Pro účely evolučních studií jsou využívány zejména polymorfismy v kódující
oblasti mtDNA. Forezní genetika pak analyzuje především nejvíce polymorfní oblast Dloop ohraničenou geny pro tRNA threoninu a phenylalanininu obsahující tři
hypervariabilní úseky [HVR1, HVR2 a HVR3] (3).
Mnohé vlastnosti mitochondriální DNA podporují teorii o původu mitochondrií
coby endosymbiotických bakterií protoeukaryotických buněk před cca 1,5 miliardami
let. Mezi nejmarkantnější jistě patří cirkulární organizace genomu, absence histonů,
absence intronů či diskrétní počátky replikace (2, 4).

Obr.1-IX:
Lidská
mtDNA. Na obrázku
je vyznačeno místo
or [ori] – začátek
replikace mtDNA.
H=těžký
řetězec,
L=lehký řetězec (21)

1.3.1. Generační přenos mtDNA
Z hlediska generačního přenosu je nový jedinec vybaven mtDNA matky –
maternální dědičnost [matroklinní], kdy jsou po oplodnění zachovány pouze
mitochondrie lidského vajíčka. To není důsledkem nepoměru počtu mitochondrií
lidského oocytu (cca 100 000) a spermie (50 – 70), ale předpokládá se aktivní proces,
který po oplození zklikviduje mitochondrie paternálního původu nebo způsobí ztrátu
replikovatelnosti (Brdička, 2001).
Tento fakt a vysoká proměnlivost sekvencí vedly k hypotéze tzv.
mitochondriální Evy, která údajně žila před 200 000 lety ve východní Africe, jako
poslední předek všech lidí, jediné ženy z tehdejší populace, jejíž dceřiné linie
nevymřely „po přeslici“ (Brouček, 1992).

1.3.2. Patologie mitochondriálního genomu
Změny v mtDNA, které vedou k patologickým fenotypům, jsou podobné jako
v genomu jaderném. MtDNA není chráněná asociovanými proteiny typů histonů, proto
je vystavena působení látek ve svém okolí. Navíc ve srovnání s jádrem buňky, kde se
uplatňuje celá řada reparačních mechanismů na opravu poškozené DNA, mají
mitochondrie velmi omezené možnosti, jak odstranit chyby (Brdička, 2001).
V mtDNA se vyskytují patogenní mutace, o jejichž vtahu k lidským chorobám
byly zpočátku pochybnosti, neboť byly nalézány jen u některých postižených. Tomu
odpovídá i maternální přenos chorob způsobených mutacemi mtDNA v rodokmenu.
Pokud je heteroplazmatická mutace zděděna nebo k ní dojde v časných fázích
embryogeneze, normální i mutovaná varianta jsou náhodně předávány při buněčném
dělení dceřiným buňkám (miotická a meiotická segregace). Distribuce a zastoupení
mutované mtDNA v jednotlivých orgánech jsou proto patrně závislé na čase a vzniku
mutace a rovněž na typu postižené buňky (2).
1.3.2.1 Heteroplazmie lidské mtDNA
Když oplodněné vajíčko nese mutaci jen v jedné části své mtDNA, může dojít
k jejímu nerovnoměrnému přenosu. Jedna dceřiná buňka tak získá větší část mtDNA
obsahující mutaci, zatímco druhá „zdravou“ mtDNA. Potomci tak mohou mít v různých
buňkách velmi odlišné zastoupení mutované a nemutované mtDNA.
Dříve byla heteroplazmie u lidí považována za zcela výjimečnou. Nové studie
skutečně prokázaly, že se heteroplazmie vyskytuje v 10 - 20% populace. A protože
heteroplazmie vzniká mutacemi mtDNA, je zřejmé, že musí k těmto mutacím docházet
velmi často.
Podle dřívějších názorů k mutacím mtDNA dochází asi jedenkrát za 300 – 600
generací (to asi jednou za 12 000let). Analýza, kterou provedla laboratoř v Rockville,
však ukázala, že nová mutace se může objevit mnohem dříve. Podle jejich výsledků již
asi jednou za 401 generací, v extrémních případech dokonce až jednou za 25 generací.
Porovnáním nových výsledků se zjištěními dalších podobně zaměřených studií byla
vypočítána rychlost nové mutace na jedenkrát za 1 200 let (3).
S faktem objevu mitochondriální heteroplazmie souvisí studie pojednávající o
identifikaci kosterních ostatků posledního vládce Ruské říše – cara Mikuláše II (Gill et
al., 1994). Analýza mtDNA pozůstatků byla srovnána s krevními vzorky současně
žijícími carovými příbuznými. Jeden krevní vzorek poskytl princ Filip, vévoda
z Edinburghu, který je prasynovcem Carevny Alexandry. Oba příbuzní měli stejnou
sekvenci mtDNA (v pozici 19 169T), která se však lišila od mtDNA sekvence získané
analýzou kosterního nálezu, o kterém se předpokládalo, že patří carovi Mikulášovi.
Pro potvrzení carových ostatků bylo exhumováno tělo jeho bratra, velkoknížete
Georgije Romanova, jehož analýzou se heteroplazmie potvrdila.
Car Mikuláš II. měl tedy dvě populace mitochondrií, které musel zdědit po své
matce. Vzhledem ke shodnému nálezu heteroplazmie u jeho bratra byla otázka pravosti
kosterní nálezů potvrzena.

1.3.3. Využití studia mtDNA
Mitochondriální DNA lze použít k výzkumným účelům, pokud není starší
100 000 let. Teoretické studie prokázaly, že je vysoce nepravděpodobné extrahovat
mtDNA ze starších fosílií, neboť u takových vzorků dochází k degradaci molekul DNA
a jejich rekonstrukce není možná.
Analýzu mtDNA využívá paleontologie či antropologie např. ke studiu vztahu
neandrtálců k současnému člověku nebo migračních proudů. Studium mtDNA přispívá
ve značné míře i kriminalistice - v identifikaci exhumovaných kosterních pozůstatků, u
nichž nedostačuje jednodušší identifikace pomocí nDNA.
V současnosti jsme schopni detekovat poškození mitochondrií, což je možné
využít v genetickém poradenství při odhalování některých vrozených chorob.
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Tab.1-2: Hlavní rozdíly mezi jadernou a mitochondriální DNA člověka

1.4. aDNA
Rozvoj studia informačních biopolymerů, zejména DNA, umožnil použít jako
zdroj DNA zbytky tkání, pletiv či bakterií, jejichž buněčná smrt nastala před velmi
dlouhou dobou. Takováto DNA bez ohledu na to, zda se jedná o DNA jadernou,
mitochondriální či chloroplastovou, je označovaná jako starodávná DNA [ancient DNA,
aDNA]. Může být získaná z muzejních, archeologických, paleotologických vzorků,
jejichž stáří dosahuje až několik miliónů let. V případě fosilií se můžeme setkat
s označením fosilní DNA [fossil DNA] (5).
1.4.1. Zdroje aDNA
Jako zdroje aDNA mohou sloužit měkké nebo tvrdé tkáně, které zcela
nepodlehly degradaci díky taphonomickým faktorům. Těmi mohou být přirozená či
umělá mumifikace, konzervace jantarem, zamrznutí atd. Příkladem jsou nálezy
v Egyptě, kde mumifikace zesnulých umožnila v současné době identifikovat části
jejich genomů.
Významným zdrojem aDNA jsou kosterní pozůstatky, které se uchovávají i po
velmi dlouhou dobu a často se stávají jedinou tkání dostupnou pro izolaci DNA. Kostní
struktura do jisté míry chrání buňky i DNA v nich uloženou před vnějšími i vnitřními
degradačními vlivy. Navíc minerální složky jako hydroxyapatit, stabilizují strukturu
absorbované molekuly DNA (Lindahl, 1993; Tuross, 1994).
Kost jako taková se skládá z kostních buněk a základní kostní hmoty, která má
svou organickou (kolagen, glykoproteiny) a anorganickou (hydroxyapatit, fosforečnan
vápenatý) složku. Hlavním zdrojem DNA jsou následující tři typy buněk:
osteocyty - udržují metabolismus a kontrolují aktivitu osteoblastů.
osteoblasty - formují kostní buňky a produkují kostní hmotu, jsou na povrchu.
osteoklasty - rozkládají organickou složku (proteolytická aktivita).
Dalším typem buněk, ze kterých je možné izolovat DNA, jsou buňky krve uvízlé
v lakunách kosti, buňky epitelu z Haversova systému a zbytky buněk chrupavky
(Cattaneo et al., 1990). Kostní buňky lze detekovat také histologickou barvící metodou,
pokud jsou kosterní ostatky nalezeny v relativně dobrém stavu (Hummel et Hermann,
1991; Čihák, 2001).

Obr.1-X: Osteoblasty produkující novou
kostní hmotu (25)

Obr.1-XI: Dva osteoklasty (přibližně uprostřed
nad sebou) odbourávají primární houbovitou kost
(šikmo vlevo nad nimi) uvnitř budoucí diafýzy
ulny člověka (25)

Vzhled kosti neindikuje zachovalost aDNA. Spongióza se zdá být pro extrakci
naprosto nevhodná. Pokud máme k dispozici soubor kostí z jednoho jedince je
vhodnější vzít pro analýzu vzorek z kosti stehenní či pažní, neboť třeba ze žebra se
aDNA špatně izoluje - jeho kompakta je velice tenká a DNA zde degraduje rychleji
(Faerman et al., 1995).
1.4.2. Faktory ovlivňující degradaci aDNA
Rozdíly v zachování aDNA je možné pozorovat nejen mezi různými nalezišti s
odlišnými podmínkami, ale i uvnitř lokality se vzorky stejného stáří, mezi kostmi
jednoho jedince a mezi různými částmi jedné kosti. Vedle makroklimatických
podmínek je tedy důležitý i charakter mikroklimatu (Hagelberg et Clegg, 1991; Schultes
et al., 1997). Hlavním faktorem ovlivňující degradaci aDNA je čas. U analyzovaných
vzorků je možné pozorovat úbytek DNA s přibývajícím stářím (Turos, 1994). Mezi
významné faktory patří teplota prostředí. Snížením teploty o 20oC vede k 10 až 25
násobnému snížení míry chemických reakcí, např. k degradaci bází (Höss et at., 1996).
Vzorek starý několik století a pocházející z mírného pásma může obsahovat
několikanásobně menší množství více poškozené DNA než vzorek starý tisíce let, ale
uložený v permafrostu. Teplota ovlivňuje DNA nejen po čas celého průběhu depozice
pozůstatků organismu, ale má také zásadní vliv, kdy dochází k první důležité stabilizaci
struktury molekuly DNA (Kumar et al., 2000).
Degradaci DNA urychluje vysoká
teplota v kombinaci s vlhkostí, např. tropické podnebí. Vzorky z takovýchto oblastí
jsou vysoce degradované. Rychlá dehydratace zabraňuje snadnému působení a rozšíření
autolytických enzymů. Částečně dehydratovaná DNA je nejvíce odolná vůči
degradačním vlivům. Zcela dehydratovaná si nezachovává dvouřetězcovou strukturu a
její báze jsou zranitelné. Naopak vhodná relativní vlhkost ve spojení s anaerobními
podmínkami může zachování DNA napomáhat (Kumar et al., 2000).
Nejhorší podmínky pro uchování kosterního materiálu poskytují kyselé a slané
půdy. V močálech a rašeliništích závisí stupeň zachovalosti na kyselosti a propustnosti
umožňující přítomnost vzduchu. V rašeliništích je velký obsah humínových kyselin,
které mohou též přispívat k zachování DNA, avšak jejich přítomnost v extraktu
způsobuje silnou inhibici PCR.
Dalšími důležitými faktory ovlivňující degradaci DNA jsou: pH, ozón,
koncentrace solí a iontů v půdě, bakterie, houby atd.
1.4.3. Poškození aDNA
DNA je post mostem poškozována především hydrolýzou a oxidací, dále např.
alkylací čí UV zářením.
Hydrolytické procesy způsobují u DNA rozpad N-glykosidové vazby mezi bází
a cukernou složkou. Následkem toho je z DNA báze uvolněna a v řetězci vznikne
mezera. Mezera se nazývá apurinové nebo apyrimidinové místo [AP]. V místě, kde se
báze odštěpila, dojde k rozdělení DNA řetězce. Takto dochází k fragmentaci řetězce na
kratší úseky. Guanin a adenin jsou z DNA uvolňovány téměř ve stejné míře, guanin o
něco častěji (Lindahl, 1993). Další důsledek hydrolýzy je deaminace bází, především
cytosinu a jeho homologu 5-methylcytozinu (Rozsypal, 2000). V AP místě je řetězec
značně oslaben, post mortem se reparace neuskuteční, proto rychle dochází k jeho
rozpadu.

Oxidativní poškození DNA je
vyvoláno hlavně hydrolytickým radikálem
●OH, který vzniká v buňkách z H2O2 (jako
vedlejšího produktu) reakcemi dýchacího
řetězce (Rozsypal, 2000). Po smrti je oxidace
DNA způsobena přímým vlivem ionizujícího
záření na molekulu DNA nebo na radikály
vzniklými hydrolýzou vody. Výsledkem
oxidativního poškození DNA jsou zlomy
v obou komplementárních řetězcích nebo
v jednom z nich, křížové vazby (kovalentní
vazby mezi protilehlými nukleotidy) a
oxidované báze. Oxidační procesy vedou tedy
k modifikacím jednotlivých bází, přičemž
pyrimidiny podléhají oxidaci snadněji než
puriny. Nejčastějšími modifikacemi jsou: 5hydroxy-5-methylhydantoin
(5-OH-5MeHyd), 5-hydroxyhydantoin (5-OH-Hyd) a
8-hydroxyguanin
(8-OH-Gua).
Tyto
hydantoiny blokují DNA polymerázu při
elongaci nového řetězce (Höss et al, 1996).
Při rozsáhlosti, síle oxidací a
hydrolýzou způsobeného poškození aDNA lze
předpokládat, že pouze méně než jedno
Obr.1-XII: aDNA se zřetelným
procento molekul extrahované aDNA bude
poškozením
vazeb (20)
uvedenými mechanismy nezasaženo (Pääbo,
1989).
Extrahovaná aDNA je často velice fragmentární a má většinou nízkou
molekulární hmotnost. Délka fragmentů se pohybuje mezi 40 – 500 bp, průměrná délka
fragmentů je 100 – 200 bp s vrcholem kolem 100 bp (Pääbo, 1989). Současnými
technikami je však možné metodou PCR získat autentické fragmenty dlouhé až 800 bp
(Haack et al., 2000).
1.4.4. Šance na lepší získání DNA kostí
Podle objevů vědců z izraelského Weizmanova Institutu existuje naděje, jak by
se ve fosilizovaných kostech mohlo dochovat větší množství DNA.
Kromě degradace, které DNA podléhá, je vážným problémem i kontaminace
DNA recentním materiálem, eventuálně kontaminace jako výsledek laboratorního
zpracování.
Steve Weiner a Michal Salomon se existencí tzv. krystalických „clusterů“ (DNA
vázána s hydroxyapatitem ve strukturu zvanou bioapatit) v kostech začali zabývat už
v 80. letech. Podle zmíněných autorů příslušné krystaly vydrží dokonce i rozemletí kostí
a máčení v chlornanu sodném. V clusterech se kromě jiného nacházejí organické látky,
které se do nich dostaly při krystalizaci.
Vědci také předpokládali, že by se podobné krystalické struktury mohly
dochovat i ve fosiliích – a právě ony byly ideálním materiálem (dvě zvířecí kosti a jedna
lidská) pro úspěšnou extrakci starověké DNA (6,7).

Tato teorie demonstruje, jak poměrně dobře dochovaná DNA je uzavřena
v kostních krystalech, které jsou také rezistentní k působení silného oxidačního činidla
NaOCl. Další výhodou chlornanu sodného je minimalizace možnosti kontaminace
vzorku recentní DNA. Clustery představují vhodné krystalické struktury ve fosilních
kostech, které obsahují DNA v lepším stavu zachovalosti než DNA zachovalou v celé
kosti.
Tento konkrétní postup poměrně dobře zachovalé DNA z historických kostí
významně zvyšuje šanci na autentickou aDNA.

2. Materiál
Pro optimalizaci metod použitých na cílovém materiálu byly použity čtyři
recentní kosti (femury) staré asi 100 let. Pohlaví těchto části skeletu byla stanovena
výpočtem posteriorních pravděpodobností diskriminačních funkcí založených na 31
rozměrech naměřených na postkraniálním skeletu bez použití pánve. U těchto jedinců se
předpokládá, že podmínky uložení ostatků byly vhodné pro zachování molekuly DNA.
Jako cílový materiál pro izolaci aDNA bylo vybráno pohřebiště Kněževes u
Prahy. U kosterních pozůstatků, kde se vyskytovaly nějaké sekundární pohlavní znaky,
byla nejprve provedena antropologická analýza, založená na determinaci pohlaví
jedinců, podle Stloukala (Stloukal et al., 1999). Výsledky genetické analýzy jsou poté
srovnány s morfologicky definovaným pohlavím. Případná shoda obou výsledků
podpoří funkčnost obou metod, přičemž bude možné aplikovat molekulárněbiologickou metodu na fragmentovaný či nedospělý kosterní materiál.

2.1. Kněževes u Prahy
Při stavebních výkopech v roce 1953 byly poprvé objeveny dobře zachovalé
ostatky lidí, které byly pohřbeny zvláštním rituálním, tj. obřadním způsobem ve skrčené
poloze. Další archeologické nálezy včetně dvaceti hrobů byly zjištěny v roce 1998
(Kubálek, 2001).
Od dubna do počátku července 1998 prováděla společnost Archaia záchranný
archeologický výzkum v Kněževsi u Prahy. Jednalo se plochu, určenou výstavbě
skladového areálu. Skrytá plocha, náležející k největším kompletně archeologicky
prozkoumaným v Čechách, dosáhla rozlohy více než 10 ha a bylo na ní zjištěno celkem
2939 zahloubených objektů z řady pravěkých období (neolit, neolit, doba bronzová,
doba halštatská, časný latén, doba hradištní). Naprostá většina datovaných objektů
spadá do mladší až pozdní doby bronzové, kdy bylo osídlení této polohy jednoznačně
nejhustší. Z doby starobronzové únětické kultury1 pochází naopak pouze dvacet čtyři
kostrových hrobů a cca šestnáct sídlištních objektů (Smejtek, 2001).

Obr.2-I: Lokalizace
pohřebiště na mapě (Smejtek,
2001)

1

Únětická kultura - (podle Únětic u Roztok u Prahy) archeologické označení pro vyspělý kulturní
komplex starší doby bronzové (19. – 16. století př.n.l.) ve střední Evropě. Vznikla na domácí základně za
působení kultur karpatské oblasti (rozvinuté hrnčířství); charakteristická jsou opevněná sídliště, četná
kostrová pohřebiště. Bronzová metalurgie využívala patrně krušnohorského cínu. Únětická kultura
ovlivnila severní a západní Evropu (Štěpánek et al., 1982).

2.1.1. Únětické pohřebiště
Z celkem dvaceti čtyř zdokumentovaných kostrových hrobů náleží dvacet tři
únětické kultuře. Kulturní příslušnost pohřbených osob vyplývá ze skutečnosti, že byly
uloženy do hrobu ve skrčené poloze na pravém boku vždy hlavou k jihovýchodu. Na
tento fakt mohlo mít vliv západ a východ slunce, ale i celková orientace protáhlého
terénního hřbetu s pohřebištěm, neboť hroby leží prakticky kolmo k jeho podélné ose.
Na únětickém pohřebišti se nacházejí tzv. vícenásobné pohřby do jedné hrobové
jámy. Tento kulturní fenomén vede logicky k značnému poškození či přímo přesunutí
starších lidských ostatků v různém stadiu skleletizace během nového otevření hrobu.
Jiným způsobem si totiž nelze vysvětlit přítomnost části jen malého množství kosterních
pozůstatků několika různých osob v jedné hrobové jámě. Přístup vzduchu a opětovné
manipulace s ostatky měly nutně na jejich zachování zhoubný vliv. Zároveň není jisté,
nakolik tyto zásahy vyžadovaly existenci dutého prostoru v hrobové jámě, tedy
výdřevy, rakve či kamenné hrobky. Žádná z těchto úprav nebyla na pohřebišti
v Kněževsi zachycena ani v podobě charakteristických rezavě hnědých šmouh nebo
tmavěji probarvených míst ve výplni. Jedinou dokumentovatelnou hrobovou úpravu
představují větší kameny, kterými byli někteří zemřelí obloženi (Smejtek, 2001).
Za další podstatný zásah, mající vliv na zachovalost skeletu, je považováno
druhotné otevírání hrobů – vykrádání.
Situace, kdy byly kostry v hrobech dostatečně zachovány, umožňují pozorovat
rozdíly v poloze některých zemřelých. Ve všech sledovaných případech platí - pokrčení
dolních končetin, které může být různě silné (od relativně slabého po velmi razantní
s koleny přitaženými až k trupu, tzv. do kozelce) (28).
Podle počtu zemřelých uložených společně se mohou vyčlenit na tomto
pohřebišti čtyři kategorie hrobů. V osmnácti hrobech byl zjištěn vždy pouze jeden
zemřelý, ve třech případech jsou doloženy pozůstatky dvou jedinců v jedné hrobové
jámě a jeden hrob obsahoval ostatky tří osob. Největší koncentrace hrobů byla ve
středové části severovýchodní poloviny zkoumaného areálu. Tato skupina obsahovala
pozůstatky třiceti dvou jedinců. Svou kompaktností i velikostí připomíná typické
„skupinové pohřebiště“. Takovéto typy pohřebišť jsou tradičně pokládány za „rodová“,
resp. sdružující hroby na základě příbuzenských svazků mezi zemřelými. Objasnění
pravděpodobných příbuzenských vztahů mezi osobami uložených v hrobech v Kněževsi
u Prahy by jistě napomohla podrobnější genetická analýza.
Podle antropologického posudku bylo ve zdejších dvaceti čtyř hrobech pohřbeno
celkem třicet osm osob: 4 muži, 6 žen a 28 blíže neurčených jedinců, včetně dětí.
Zemřelých mohlo být ovšem i o něco méně, neboť některé fragmentárně dochované,
odděleně deponované pozůstatky mohou pocházet z téhož jedince.
V rámci pohřebního ritu je často sledována přítomnost milodarů. Archeologicky
zachytitelná hrobová výbava byla v Kněževsi doložena v patnácti případech, z čehož
čtyři hroby obsahovaly pouze jednu nádobu a v jednom hrobě byl jen fragment
bronzové vlasové ozdoby. Až na výjimky početné keramické milodary byly zemřelým
dávány převážně okolo hlavy (za týl, nad temeno, před obličej) a před trup (Smejtek,
2001; 28).

2.1.1.1. Popis vybraných hrobů
Kosterní materiál z Kněževse u Prahy pro genetickou analýzu byl nejprve
antropologicky posouzen podle standardních metodik Knussmanna (Knussmann, 1988)
a pohlaví podle Stloukala (Stloukal et al., 1999). Materiál tvoří lidské kosterní
pozůstatky jedinců z doby únětické kultury, vyzvednuté v roce 1998 (Kubálek, 2001).
Hrob 823/98
V objektu 823 se nacházely kosterní ostatky nejméně sedmi jedinců (čtyři
nedospělý a tři dospělí), pravděpodobně však jedenácti (zahrnuty i dále neurčené
fragmenty kostí).
Kostra A: ?, 11 let
Z krania jsou zachovány pouze zlomky kostí a 11 zubů. Z poskraniálního skeletu
pak zlomky žeber [costae], jeden volný obratel [vertebra], kost křížová [os sacrum],
levá a pravá kost pánevní [pelvis], levá a pravá kost stehenní [femur].
Kostra C: ?, 7 let
Z kostry jsou zachovány pouze zlomky kostí krania a 10 zubů (4 dočasné a 6
stálých). Očnice má ostrý okraj. V levém vnějším sluchovém otvoru jsou sluchové
kůstky (maleolus, incus, stapes). Patologický nález v očnicích indikuje špatné životní
podmínky jedince.
Kostra D: Žena
Z kostry jsou zachovány některé části krania, dále pouze levá kost pánevní, levá
kost stehenní a levá kost holenní [tibia]. Výška ženy asi 163 cm.
Kostra H: Muž, 40 – 50 let
Z kostry je zachována dolní čelist [mandibula] - pravá polovina. Je mohutné
stavby, vrcholy úhlů dolní čelisti jsou výrazně evertovány s výraznou drsnatinou pro
žvýkací sval, rameno kolmé, široké a středně dlouhé, bradová vyvýšenina je
trojúhelníková. Obrus šesti zubů je stupně H.
Kostra I: Žena, 45 – 55 let
Z kostry je zachována pravá polovina dolní čelisti (mohutná, vrchol úhlu je
mírně evertován, rameno šikmé, středně dlouhé a úzké) a pravá polovina horní čelisti
[maxilla], obrus 11 zubů je stupně I (Kubálek, 2001).

Obr.2-II: Hrob 823/98 se
sedmi jedinci (Kubálek,
2001)

Hrob 2399/98
Kostra A: Žena, 45 – 50 let
Kranium je poškozené, stavby střední, s mohutnými svalovými úpony. Kořen
nosu je mělký a široký, hruškovitý otvor je úzký a vysoký. Čelní úžlabí [glabella] je
hladké, čelo kolmé, oboční oblouky jsou lehce vyznačené, zevní týlní hrbol je střední,
horní okraj očnice je velmi ostrý, šíjové linie jsou hřebínkovité. Ramena dolní čelisti
jsou krátká, široká a šikmá, vrcholy úhlu mandibuly jsou evertovány, na úhlu jsou
výběžky, dolní okraj čelisti je silný, brada zaoblená. Obrus zubů je stupně I. Dále jsou
zachovány pravá kovadlinka [incus] a třmínek [stapes].
Z postkraniálního skeletu jsou zachovány levá a pravá lopatka [scapula], levá a
pravá kost pažní [humerus], levá a pravá kost loketní [ulna], levá a pravá kost vřetenní
[radius], kosti levé a pravé ruky [ossa manus], mohutná kost hrudní [sternum], zlomky
žeber, 24 volných obratlů [vertebrae], kost křížová, 1 kostrční obratel [vertebra
coccygeae], pravá a levá kost pánevní (mohutné poporodní změny), levá a pravá kost
stehenní, levá a pravá čéška [patella], levá a pravá kost holenní, levá kost lýtková
[fibula] a kosti pravé nohy [ossa pedis]. Kosti jsou drobné stavby, se slabými svalovými
úpony. Výška ženy asi 165 cm.
Patologie skeletu: oboustranná retroartikulární asymetrická spondylolýza
prvního krčního obratle; na sedmém krčním obratli je patrné zakrnělé levé žebro srostlé
s příčným výběžkem; první obratel kosti křížové má neuzavřený oblouk [spina bifida];
ve spojení pánevní a křížové kosti je vytvořen kostní val se spongiosou na vnitřní straně
(nejspíše následky zánětu) (Kubálek, 2001).
Kostra B: Žena, 20 – 30 let
Kranium (zachovány zlomky kostí) je stavby mohutné, se silným rozvojem
svalových úponů. Bradavkový výběžek [processus mastoideus] je velmi velký, ramena
dolní čelisti jsou široká, krátká a středně šikmá, brada je střední, vrcholy úhlu dolní
čelisti jsou evertovány. Obrus zubů je stupně E.
Z postkraniálního skeletu jsou zachovány levá a pravá kost klíční [clavicula],
levá a pravá lopatka, pravá kost pažní, kosti levé a pravé ruky, kost hrudní, zlomky
žeber, 24 volných obratlů, kost křížová (krátká, široká, silné prohnutá), levá a pravá kost
pánevní (úhel ramen kostí stydkých je široce otevřený, ucpaný otvor [foramen
obturatum] je trojúhelníkovitý), levá a pravá kost stehenní, pravá kost lýtková, kosti
levé a pravé nohy. Kosti jsou stavby mohutné. Výška ženy asi 163 cm.
Patologie skeletu: pravostranná spondylartróza třetího a čtvrtého hrudního
obratle; degenerativní změny (malé otvůrky, drobné zhrubění povrchu, rozšíření kloubní
plochy). Nalezené patologické změny nejsou odpovídající věku (Kubálek, 2001).
Hrob 2545/98
Kostra A: ?, 8 let
Z kostry jsou zachovány levá kost pažní, levá kost loketní, levá kost vřetenní,
zlomky žebra, 6 volných obratlů, kost křížová a pravá kost pánevní.
Kostra B: Muž, 20 – 30 let
Z kostry jsou zachovány pravá kost klíční, pravá lopatka, pravá kost pažní, pravá
kost loketní, pravá kost vřetenní a kosti pravé ruky. Kosti jsou stavby mohutné, se
silným rozvojem svalových úponů. Výška jedince asi 184 cm (Kubálek, 2001).

3. Metody
Genetické metody jsou z historického hlediska nejmladší, současně však
nejdynamičtěji se rozvíjející součástí metodologického aparátu současné antropologie.
Poslední dvě desetiletí prodělaly několik technických a metodologických pokroků, které
znamenaly průlomové momenty. Automatizace některých technických postupů (syntéza
požadovaných fragmentů DNA, zjišťování proteinových a nukleotidových sekvencí)
umožnila aplikaci molekulárních metod v masovém měřítku.
Studium DNA má několik výhod:
především lze studovat přímo genotyp, nikoli pouze jeho fenotypový projev.
rozmanitost genomu poskytuje možnost volby takové sekvence, která je pro dané
účely optimální.
molekulární metody zpravidla umožňují jejich použití pro kterýkoli typ DNA.
DNA lze připravit i z malého množství tkáně.
Výběr částí genomu, které jsou z hlediska našich potřeb optimální, závisí na
několika kriteriích, především na rychlosti evoluce a způsobu dědičnosti. Dalším
kritériem je, zda potřebujeme znát pouze prostorovou distribuci jednotlivých alel, nebo
také jejich fylogenezi, neboť vhodnost některých metod pro fylogenetickou analýzu je
omezený. Mitochondriální DNA je charakterizována absencí rekombinace a vysokou
frekvencí nukleotidových substitucí a tedy rychlou evolucí. V jaderném genomu patří
k nejrychleji se vyvíjejícím částem nekódující oblasti, v kódujících oblastech jsou to
pak synonymní substituce.
Způsob dědičnosti má silný vliv na dynamiku genetické proměnlivosti.
Například mtDNA je předávána pouze po mateřské linii a je haploidní – to vede ke
čtyřnásobné redukci mitochondriálních genů ve srovnání s jadernými geny. Tato
skutečnost má důležité konsekvence z hlediska některých genetických a
fylogenetických analýz a v kombinaci s chromozomem Y a biparentálně přenášenými
jadernými geny může poskytnout např. informace o migraci mezi pohlavími (8).

3.1. Dekontaminace
DNA lze získat i z velmi starých vzorků, příkladem je izolace z fosilních kostí
neandrtálce nebo z hmyzu uchovaného v jantaru. Při takovýchto izolacích je však třeba
postupovat velmi opatrně a pečlivě, neboť riziko kontaminace je veliké. Ke
kontaminacím patří anorganické soli, těžké kovy, půdní organické látky, proteiny, které
brzdí celý proces množení a analýzy aDNA (Cooper, 1994). Zvláštním typem
kontaminace je DNA pocházející z jiných zdrojů než z jedince, jemuž zpracovaná tkáň
patřila. Kontaminující lidská DNA bývá většinou recentní, tudíž pocházející od
laborantů přímo v laboratoři, od archeologů, kteří kosterní pozůstatky vytahují ze země,
od antropologů, kteří zpracovávají kosterní materiál, a konečně se historický vzorek
může kontaminovat náhodnou osobou, jejíž DNA se nachází ve vzduchu (Bromová,
2003). Právě tak vzniká tzv. falešně pozitivní výsledek – kontaminace recentní DNA
obsahující nerozpadlou DNA snadno převáží zkoumaný produkt aDNA historického
jedince. Obecně platí: čím větší citlivost použité metody, tím větší nebezpečí falešně
pozitivních výsledků.
Z těchto důvodů před použitím vzorků v laboratoři je důležitá jejich
dekontaminace. Rozlišujeme tři techniky dekontaminace kostního materiálu, které
aplikujeme separátně:
odstranění povrchové vrstvy – možné skalpelem, brusným papírem, brusným
kotoučem nebo pískováním; zmenšuje množství možných nečistot i inhibitorů PCR.
vylouhování – možné pouze tvrdou kompaktu; u porézních vzorků je riziko, že
bude penetrací činidla dekontaminována i endogenní DNA.
UV metoda – vhodná pouze na odstranění nečistot z povrchu; nutné kombinovat
s mechanickou a chemickou metodou (Richards et al., 1995).
Dnes se také používají speciální přetlakové místnosti v budovách, kde nejsou
žádné další molekulární laboratoře a pracovníci mají speciální obleky, aby maximálně
omezili kontaminaci vzorku svou vlastní DNA.

Obr.3-I: Vrtáčkem se vyřízne vytypovaný
fragment z diafýzy kosti (cca 2 x 5 cm)

Obr.3-II: Brousení 3 mm vrstvy z povrchu
kostního fragmentu, který se pak naloží
do etanolu

3.2. Extrakce DNA
Získání DNA z lidských kostí obvykle vyžaduje individuální přístup izolačního
procesu. Některé faktory, které chrání DNA po několik stovek let, mohou komplikovat
izolační procesy dvěma artefakty. Prvním je, že kost je tvrdá pojivá tkáň s vysokým
obsahem vápníku, který spolu s hořčíkem fungují jako kofaktory intrabuněčných
nukleáz. Další artefakt spočívá v tom, že po smrti, během mineralizace a rozkladu
proteinů, je DNA vázána s hydroxyapatitem ve strukturu zvanou bioapatit
(Zoledziewska et al., 2002).
Snaha maximálně zjednodušit laboratorní protokoly vedla k řadě modifikací
izolace DNA. U většiny z nich je prvním krokem lýza buněk, ze kterých jsou získány
nukleové kyseliny. U běžných buněk stačí obvykle rozpuštění biomembrán a denaturace
proteinů detergentem, např. laurylsíran sulfát [SDS, sodium dodecyl sulfate]. Pro lýzu
buněk tvrdých tkání – kostí musí být použita ještě nějaká forma mechanické síly např.
drcením tkáně zmrazené tekutým dusíkem v třecí misce. Pro zvýšení čistoty izolované
DNA se někdy k lyzačnímu roztoku přidává enzym proteináza K, který štěpí bílkoviny,
včetně histonů vázaných na strukturu DNA.
Buněčný obsah včetně nukleových kyselin se z lyzovaných buněk uvolní do
pufrovaného roztoku, který kromě detergentů obsahuje etylendiaminotetraoctovou
kyselinu [EDTA]. Ta cheletuje ionty vápníku fungující jako kofaktor nukleáz. Nukleázy
bez vápníku nejsou funkční, takže vychytáváním vápníku se zabrání „rozštípání“
čerstvě uvolněné DNA nukleázami, jež se z lyzovaných buněk uvolní. Jako inhibitor
nukleáz fungují také některé detergenty, které se používají při lýze buněk – zejména
SDS či N-laurylsarcosin sodný.
Stupeň dekalcifikace má vliv na celkovou výtěžnost DNA i na množství
koextrahovaných inhibitorů. Výsledky a názory na stupeň dekalcifikování se však liší.
V některých případech dekalcifikace vede k úspěšnější amplifikaci aDNA a slabšímu
signálu kontaminací (Hammer et al., 1992). Na druhé straně, vzorky obsahující jen
nepatrné množství obvykle vysoce degradované DNA, může dekalcifikace zapříčinit
další degradaci aDNA (Fisher et al., 1993).
Volba metody extrakce DNA závisí na tom, k čemu ji budeme dále používat.
V některých případech i DNA horší kvality a v nízké koncentraci postačí k úspěšné
amplifikaci. Pro izolaci se používá celá řada různých protokolů a v poslední době se
také často používají komerčně vyráběné soupravy (kity).
3.2.1. Klasické metody
Tzv. fenol-chloroformová extrakce je jednou ze základních, nejdéle užívaných
metod izolace DNA a byla již mnohokrát využita k získání DNA z kosterního materiálu.
Další metodou patřící mezi klasické je např. chelexová extrakce.
Fenol-chloroformová metoda je široce rozšířená jak ve forenzní praxi, tak
v oblasti výzkumu aDNA. Je metodicky náročnější a používána obvykle pro práci
s větším množstvím DNA nebo v některých speciálních postupech. Nevýhodou je
použití nebezpečných, zdraví škodlivých látek.
Tato izolační metoda spočívá v tom, že ponechává nukleové kyseliny rozpuštěné
ve vodném prostředí a odstraňuje ostatní složky lyzátu, především proteiny.
K extrakčnímu pufru je přidána směs fenolu, chloroformu a izoamylalkoholu (25:24:1).
Chloroform je organické rozpouštědlo a nemísí se s vodným roztokem buněčného

lyzátu, takže se směs rozdělí na dvě fáze, horní vodnou a dolní chloroformovou.
Protřepáváním dochází k mísení fází, při kterém fenol sráží proteiny přítomné ve
vodném lyzátu. Izoamylalkohol zvyšuje rozpustnost fenolu v chloroformu, takže po
skončení protřepávání přejde fenol do chloroformové fáze. Centrifugací dojde k
oddělení fází. Na rozhraní mezi fázemi se obvykle objeví bílý prstenec sražených
proteinů. Horní vodná fáze obsahuje nukleové kyseliny a je přenesena do čisté
zkumavky. Pro dokonalé odstranění proteinů je nutno extrakci opakovat opětovným
přidáním směsi fenol-chloroform-izoamylalkohol a protřepáváním tak dlouho, dokud se
na rozhraní nepřestane po odstředění objevovat bílá proteinová sraženina. Nakonec je
nutné extrahovat ještě jednou směsí jen chloroform-izoamylalkohol (24:1), aby byly
odstraněny i stopy fenolu v roztoku, které by mohly interferovat např. s použitím
enzymů při dalším zpracování izolovaných nukleových kyselin (např. amplifikace).
Z přečištěného vodného roztoku je možné nukleové kyseliny vysrážet přidání
koncentrovaného etanolu, po odstředění se na dně zkumavky objeví mléčně zkalený
sediment – peleta. S nukleovým kyselinami se srážejí i soli (Kastle et Horsburg, 2002),
které zvyšují účinnost srážení nukleových kyselin a dávají peletě bílé zbarvení. Soli lze
pak odmýt etanolem. Čisté nukleové kyseliny je možné po odsátí supernatantu rozpustit
ve vodě nebo ve vhodném pufru. Protože více než 95% objemu nukleových kyselin
v buňce tvoří RNA, převažuje i RNA v tomto roztoku. Pokud potřebujeme pracovat
s čistou DNA, musí být RNA odstraněna působením RNázy. Roztok musí být poté
znovu přečištěn fenol-chloroformovou extrakcí a DNA sražená etanolem (Hagelberg et
Clegg, 1991; Faermann et al., 1995; Filly et al., 1998; Izagirre et Rúa, 1999; Prado et
Castro, 1997; Sambrook et al., 1989).
První identifikace osob z kosterního materiálu pomocí výše popsané metody
byla použita úspěšně v roce 1994 v Bosně a Hercegovině, kde se jednalo o masový
hrob. DNA extrahována ze zubů dávala lepší výsledky (Zubní sklovina, nejtvrdší
substance v lidském těle, chrání DNA a dentin, proto zajišťuje dobrou kvalitu izolace
DNA.) než z dlouhých kostí (Primorac, 1996).
3.2.2. Metody založené na adsorpci na silikát
Do této skupiny metod patří několik izolačních postupů (např. metoda glass-milk
– silikátové partikule, DNA IQ System – magnetosilikátové partikule či DNA Mini Kit
– silikátová kolonka). Tyto metody spočívají v tom, že DNA v přítomnosti tzv.
chaotropních solí (sloučeniny zvyšující iontovou sílu) adheruje na silikátový povrch
(nejčastěji jodid sodný či guanidin).
Výhodou metod založených na absorpci na silikát je rychlost a pohodlnost, tak
jsou charakterizovány i komerční soupravy (kity) pro rutinní extrakce DNA. Kity jsou
optimalizovány pro použití na konkrétní typ a množství vzorku a poskytují
standardizované výsledky. Pohodlnost je dále zvýšena tím, že se obvykle používají
mikrozkumavky se silikátovou kolonkou nebo partikule se silikátovým povrchem, které
vážou DNA (Weber et al., 2004).
Kolonkové metody značně urychlují izolaci, ale vzhledem k nízké koncentraci
izolované DNA, nejsou vhodné např. na Southernovu analýzu (9).

3.2.2.1. Silikátová kolonka
Komerčně dodávaný set firmy QIAgen byl už také několikrát využit pro extrakci
z kostní kompakty (Yang et al., 1998).
Vzorek je nejprve inkubován s extrakčním pufrem, poté je přidán pufr
s obsahem chaotropních solí a ethanol, suspenze je převedena do zkumavky se
silikátovou kolonkou. Centrifugací se tekutina přemístí do spodní sběrné zkumavky,
přičemž DNA zůstává zachycena v kolonce. Ta je poté několikrát přečištěna
promývacím pufrem a centrifugací. Nakonec je přidán eluční pufr a po
několikaminutové inkubaci, při níž dojde k uvolnění DNA z kolonky do pufru, je
centrifugací pufr převeden do nové zkumavky (Höss et Pääbo, 1993).
3.2.2.2. Magnetosilikátové partikule
Doposud nebyla publikována žádná práce, v níž by byla DNA z kostní kompakty
izolována touto metodou. Velkou výhodou extrakce je dokonalé odstranění PCR
inhibitorů. Schopnost izolovat i malé množství DNA je tento systém vhodný i
k manuální izolaci širokého spektra forenzních vzorků. K izolaci využívá
paramagnetickou látku resin, která má definovanou kapacitu vazeb pro DNA za
přítomnosti volné DNA v roztoku a váže na sebe pouze specifické množství DNA
(přibližně 100 ng na 7 µl resinu) (Hájková et Vaněk, 2006).
Vzorek je nejprve inkubován s lyzačním pufrem a dále je k němu přidána
suspenze magnetických partikulí s pryskyřicí navázanými částicemi silikátu, na které se
naváže DNA. Zkumavky jsou poté vloženy do magnetického stojánku, takže dojde
k migraci partikulí na jednu stranu boční stěny zkumavky. Pufr proto může být snadno
odebrán a následně jsou partikule několikrát přečištěny přidáním promývacího pufru,
který je opět odebrán pomocí magnetického stojánku. DNA je z partikulí uvolněna
inkubací s elučním pufrem, který je nakonec ve stojánku odebrán, čímž dojde
k úplnému odstranění partikulí z izolátu. Metoda je optimalizována tak, aby při velkém
množství DNA ve vzorku bylo izolováno pouze množství cca 1 ng/µl, při malém
množství DNA ve vzorku naopak dochází k velmi účinnému vychytávání DNA na
partikule (Šimková-Votinská, 2002).
3.2.3. Nestandardní metody
Mezi nestandardní metody lze zařadit takové postupy, které využívají prostředků
určených původně k odlišným účelům. Příkladem je extrakce DNA látkou Dextran Blue
(Jedná se o polymer anhydroglukosy. Používá se při gelové filtrační chromatografii,
spektrofotometrii a purifikaci některých proteinů.) či elektroforetická extrakce
(Bachmann et. al., 2000).
Extrakce adsorpcí na Dextran Blue je rychlá a nevyžaduje žádné zdraví škodlivé
látky. Obsahem extrakčního pufru je také EDTA. Může se tedy vynechat i samostatný
krok dekalcifikace. Po inkubaci vzorků v lyzačním pufru je přidán Dextran Blue
k odstranění PCR inhibitorů.
Metoda je založena na několikahodinové inkubaci vzorku s lyzačním pufrem
obsahujícím EDTA, N-laurylsarcosin sodný a proteinázu K. Po inkubaci následuje
centrifugace a inkubace supernatantu s Dextranem Blue, acetátem amonným a
ethanolem, při níž dojde k navázání DNA na povrch Dextranu Blue. Vysrážená peleta je
resuspendována v destilované vodě. Dextran Blue je ve vysokých koncentracích (> 125
µg/ml) inhibitorem PCR (Matysiak-Scholze et al., 1996), avšak v malých koncentracích

použitých při tomto způsobu izolace snižuje účinnost PCR jen mírně (Kalmár et al.,
2000).
Účinnost této metody byla demonstrována na 500 – 1 200 let starých kostech
nalezených v různých hrobech v Maďarsku (Kalmár et al., 2000).
3.2.4. Srovnání izolačních metod
Různé metody izolací byly mnohokrát porovnány pro určení, která z nich
nejvíce vyhovuje získání aDNA z historické kostní tkáně či jiné degradované DNA ve
forenzních vědách (viz tab. 3-1, 3-2, 3-3). V souhrnu se zatím ukázala nejzdařilejší
metoda izolace pomocí fenol-chloroformu a silikátu. Tyto výsledky potvrzuje Krigsova
úspěšná izolace aDNA z kostí neandrtálce, kde byly tyto dvě metody použity. Velkou
výzvou je v současné době kolonka firmy QIAgen, kterou se podařilo získat lidskou
aDNA 60 000 starou (Adcock et al., 2001; Bromová, 2002; Krings et al., 1997).
Fenol-chloroformová metoda
výhoda

Nevýhoda

vysoká výtěžnost DNA
není samostatný krok dekalcifikace (EDTA
součástí extrakčního pufru)

zdravotní závadnost (nebezpečné chemikálie)
možnost zanesení koextraktů, které inhibují PCR
DNA je vystavena oxidačním činidlům, které ji
mohou dále degradovat
nižší purifikační schopnost

laboratorní nenáročnost
dostupné chemikálie
nízké náklady

Kit firmy QIAgen
výhoda
malý počet inhibitorů PCR reakce
zdravotní nezávadnost
rychlost a laboratorní nenáročnost

Nevýhoda
54% výtěžnost DNA z primárního extraktu
(ztráty: 8% při etanolovém čištění, 8% se vůbec
nenaváže na silikát, 30% se uvolní do
destilované. vody)
zanesení silika materiálu způsobí inhibici PCR
zdlouhavý krok dekalcifikace
nevhodná pro Southernovou analýzu
vyšší náklady

Extrakce adsorpcí na Dextran Blue
výhoda
rychlá, časově nenáročná metoda
žádné zdraví škodlivé chemikálie

Nevýhoda
vysoká koncentrace Dextranu Blue způsobuje
inhibici PCR
možnost zanesení nečistot přímo z kostního
prášku

není samostatný krok dekalcifikace (EDTA
součástí extrakčního pufru)
nízké náklady
Tab.3-1,2,3: Výhody a nevýhody tří izolačních metod

3.2.5. PTB
Existuje jen málo studií, kde bylo použito činidlo N-phenacetylthiazolum
bromide [PTB], které štěpí křížové vazby cukerných zbytků. Právě z těchto polymerů
lze pomocí PTB uvolnit a amplifikovat více molekul DNA. Autoři nazývají cukerné
polymery různými názvy, AGEs (Vasan et al., 1996) či Maillardovy produkty (Poinar et
al, 1998).
Glukóza a ostatní redukující cukry reagují s proteiny během neenzymatického
posttranslačního modifikačního procesu, zvaném neenzymatická glykosylace [nonenzymatic glycosylation] nebo glykace [glycation]. Karbonylové skupiny (-COH)
cukerných derivátů se vážou k volným aminovým skupinám (-NH2) a vznikají
reverzibilní sloučeniny. Tyto sloučeniny časem změní strukturu a vytvoří skupinu
produktů označovaných jako AGEs [advanced-glycation end-products]. AGEs se
irreverzibilně vážou k makromolekulám a mohou kovalentní vazbou spojovat aminové
skupiny, tzv. síťování. Formování AGEs, patrné na dlouhodobě existujících pojivých
tkáních (např. chrupavka, kost, dentin) a matrixových komponentách, jsou zodpovědné
velkou měrou za síťování kolagenu, který doprovází normální stárnutí organismu a
který nastává ve zvýšené míře u diabetiků (Vasan et al., 1996).
Originální „breaker“ - PTB reaguje s AGE proteiny a štěpí kovalentní vazby, jež
jsou odpovědné za síťování. Schopnost PTB rozbít AGE síťování in vivo ukazuje na
důležitost α-dikarbonylových meziproduktů v pokročilé glykosylaci a nabízí
potencionální terapeutický přístup pro odstranění vytvořených AGEs (Hofreiter et al.,
2001; Rohland et al., 2004; Thornalley et Minhas, 1999; Vasan et al., 1996).

Obr.3-III: Hydrolýza, α-dikarbonylové meziprodukty reakce s PTB a konečná fáze AGEs
vázajících se k makromolekulám (upraveno Thornalley et al., 1999)

Původní význam PTB tedy nesouvisel s izolací aDNA, ale s možnou léčbou
diabetes či Alzheimerovou nemocí. Jelikož AGEs mohou aktivovat buněčné receptory a
iniciovat variabilní patofyziologické odezvy. Modifikují znatelnou část oběhových
LDL [low-density lipoprotein], které brání absorpci těchto částic svou vysokou afinitou
k tkáňovým receptorům. Pokročilá glykosylace rovněž souvisí s Alzheimerovou nemocí.
Vzhledem k tomu, že AGEs vedou k tvorbě reakce schopných α-dikarbonylových
meziproduktů, je zkoumána potencionální farmakologická strategie selektivního štěpení
výsledných síťovaných glykoproteinů (Cooper et al., 2000; Vasan et al., 1996).
Extrakci aDNA s použitím PTB popsal v roce 1998 Poinar. aDNA byla
izolována z exkrementů datovaných 10 900 – 31 410 př.n.l. Analýza vzorků vykazovala
přítomnost tzv. Maillardových produktů (hetepolymery vysoké molekulární hmotnosti
vznikající reakcí cukrů a aminokyselin), které brání extrahované DNA v amplifikaci
vytvořením zkondenzovaných produktů. PTB bylo přidáno (do poloviny zkoumaných
vzorků) do extrakčního pufru vzorků k uvolnění DNA, která se může vyskytovat právě
uvnitř zkondenzovaných cukerných derivátů. Ze všech výsledných izolátů DNA
obsahující PTB v extraktu byly pozorovány PCR produkty. U vzorků, kde nebylo
přidáno PTB se amplifikace nezdařila. Kromě toho, vyšší koncentrace PTB měla za
následek poněkud lepší výsledky (Poinar et al., 1998; Poinar et al., 2001).

3.3. Skladování DNA
Při izolaci DNA molekul dojde
k jejich
vyjmutí
z ochranných
stabilizačních prvků, proto extrahovaná
DNA podléhá i při nízkých teplotách
výrazné degradaci.
Jsou-li
molekuly
DNA
ponechány navázané na silikátové
částice v etanolu, je degradace výrazně
zpomalena. V tomto stavu je lze
skladovat obvykle 1 - 5 dní při teplotě
4 – 8oC. Bylo zjištěno, že teplota má na
degradaci takového extraktu malý vliv
(Hermann et Hummel, 1997)
Dlouhodobě
lze
izoláty
skladovat v zamraženém stavu při
teplotě – 20°C. Nejlépe je extrahovaný
vzorek DNA rozpipetovat po určitém
objemu do několika zkumavek a
zamrazit. Znovu rozmražený zpracovat
celý, abychom se vyvarovali možné
kontaminaci (čím více bude jeden
vzorek používán, tím je riziko
kontaminace vyšší).

Obr.3-IV: Vzorek extrahované
DNA. Na dně zkumavky je
viditelná bíle zbarvená sraženina peleta (19)

3.4. Kvantifikace nukleových kyselin
Koncentraci extrahované DNA lze určit spektrofotometrem, nebo pomocí
elektroforézy v málo koncentrovaném gelu a srovnáním se standardy, které jsou
neneseny na gel společně se studovaným vzorkem.
Nejběžnějším způsobem měření koncentrace je stanovování absorbance UV
záření. Jedná se o nejjednodušší přístup, který však neumožňuje detekci nukleových
kyselin v nízkých koncentracích. Fluorometrické stanovení nukleových kyselin se
vyznačuje oproti měření absorbance UV záření mnohem vyšší citlivostí, která je
vyžadována pro naprostou většinu genetických kvantifikací aDNA. Přesné stanovení
koncentrace může být provedeno velmi jednoduše v kyvetě fluorometru pomocí
fluorescenčních barviv (např. ethidiumbromidu) (10).
Další velmi citlivou metodou pro kvantifikaci aDNA je fragmentační analýza
(viz dále). Vzorky DNA jsou analyzovány a kvantifikovány s využitím kapilárního
elektroforetického analyzátoru. Výhodou metody je, že k vyhodnocení kvantity vzorku
potřebuje jen minimální množství DNA. (18).

Obr.3-V: Fluorescenční barvivo. Jev fluorescence je založen na tom, že fotony, které tvoří světlo, nesou
určitou energii, kterou mohou předat elektronům v různých molekulách. Pří tomto předání energie
dochází k tzv. excitaci elektronů – tyto se přesouvají do vyšší energetické hladiny. To znamená, že se
pohybují kolem jádra molekuly ve větší vzdálenosti (ve vyšším orbitalu). Tento stav ale není stabilní –
elektron obsahuje energii, ta má tendenci se zase uvolnit v podobě fotonu, který má menší množství
energie než původní (část se uvolnila do prostředí). Jako fluorescenční barviva se používají aromatické
sloučeniny a heterocykly s konjugovanými elektrony nad a pod rovinou molekuly (10)

3.4.1. Detekce DNA pomocí barviv
Nukleové kyseliny jsou záporné nabité molekuly. Za jejich záporný náboj
mohou fosfátové spojky mezi jednotlivými nukleotidy. Díky tomu se pohybují v
elektrickém poli stejnosměrného proudu vždy od katody k anodě, tedy od – k +.
Molekuly nukleových kyselin se nepohybují jen tak v nějakém vodném roztoku.
Obvykle se nechají „pohybovat“ gelem z agarózy, který je ponořen do pufru (TE-pufru)
a vložen do elektroforetické aparatury. Nutné je gel se vzorky obarvit (Storchová,
1998).

Dvouvláknová DNA se ochotně barví planárními aromatickými kationy jako
např.: ethidiovým iontem, akridinovou oranží nebo proflavinem. Tyto barviva se vážou
interkalací (vmezeřením mezi páry bází) na dvoušroubovici DNA, kde pak fluoreskují
(etidiumbromid barví červeno-oranžově) intenzivněji než nenavázané molekuly barviva
během ozáření UV zářením na transiluminátoru o vlnové délce 260 – 360 nm. Při
barvení etidiumbromidem může být v gelu detekováno až 50 i více ng DNA (Voet et
Voet, 1990).
Při použití pro detekci DNA v gelu však etidiumbromid interkaluje částečně i do
něj, což způsobuje vysoké pozadí a neumožňuje detekci velmi malých množství DNA.
Kromě toho je toto barvivo považováno z hlediska laboratorní práce za velmi rizikové –
je to teratogen a potenciální karcinogen.
Výhodou této metody je, že při kontaminaci vzorku proteiny nebo jinými
látkami nedochází ke zkreslení získaných hodnot. Intenzita fluorescence odpovídá
množství navázaného barviva. Toto množství pak musí odpovídat množství molekul
DNA, na které se barvivo navázalo (Voet et Voet, 1990).

Obr.3-VI: Model vazby
ethidiumbromidu
k dvoušroubovici
DNA.
Ethidiumbromid (červeně)
se vmezeřuje mezi páry bází
dvoušroubovicově
spárovaných
dinukleosidfosfátů (Voet et
Voet, 1990)

3.4.2. Spektrofotometrie
Spektrofotometrická metoda je založena na absorpci světla.
Při absorpčním měření se při určité vlnové délce záření porovnává tok záření
prošlého kyvetou s čistým rozpouštědlem I0 s tokem záření prošlého kyvetou
s měřeným roztokem Ip. Podíl Ip/I0 se nazývá propustnost nebo transmitance T.
Transmitance se často uvádí v procentech prošlého záření. Na většině spektrofotometrů
lze odečíst hodnotu absorbance A, tj. záporně nabitý logaritmus transmitance:
Aλ = - log T = log (I0/Ip)
Závislost transmitance či absorbance na vlnové délce nazýváme absorpční
spektrum. Absorpční spektrum je tvořeno absorpčními pásy (11; 12).
3.4.2.1. Využití spektrofotometrie v analýze
Absorpční spektrum slouží ke kvalitativní identifikaci organických sloučenin
s chromoforními skupinami (tj. skupinami, které jsou příčinou zbarvení molekul, jako
např. C=O, N=N, N=O). V takovýchto seskupeních totiž může docházet k četným
energetickým přechodům, a proto molekuly DNA obsahující tato uskupení, absorbují
v ultrafialové či viditelné oblasti (Vacík et al., 1990; 12). Nukleové kyseliny absorbují
specificky UV záření prostřednictvím konjugovaných elektronů, které se nacházejí nad

a pod rovinou heterocyklických bází ve struktuře DNA. Charakteristické uspořádání
elektronů vede k tomu, že je různě intenzivně absorbována energie fotonů různých
vlnových délek (10).
Absorbance při určité vlnové délce závisí na molární koncentraci cM a na
tloušťce l podle Lambertova- Beerova zákona:
Aλ = ελ . cM . l,
kde konstantou úměrnosti je molární absorpční koeficient ελ, který má rozměr
dm3/mol.cm.
Takováto závislost absorbance na koncentraci platí pro monochromatické záření
při nízkých koncentracích (řádově menších než 10-2 mol/l). Při vyšších koncentracích se
mohou pozorovat jisté odchylky od Lambertova-Beerova zákona. Lambertův-Beerův
zákon také neplatí v případě, že dochází k jiným interakcím látky s prostředím (např.
fluorescence). Ve většině případů však tento zákon platí a genetik jej může využít pro
zjištění koncentrace DNA v roztoku. Nejjednodušším způsobem ověření platnosti
Lambertova-Beerova zákona je proměření závislosti absorbance na koncentraci při
konstantní vlnové délce a tloušťce vrstvy. V tomto případě je výsledná závislost
přímková a nazýváme ji kalibrační přímkou (Vacík et al., 1996; 12).
Pro kvantitativní analýzu je dále nutné vybrat takovou vlnovou délku, při níž
stanovená látka silně absorbuje, a ostatní látky mají absorpci minimální. DNA obsahuje
dusíkaté báze a díky nim absorbuje ultrafialové záření. Absorpční maximum má při
vlnové délce 260 nm (ssDNA má o 20 – 30% větší absorbanci než dsDNA). DNA bývá
často kontaminována proteiny, které se nepodařilo odstranit při izolaci. Proteiny
obsahující aromatické aminokyseliny mají absorpční maximum při 280 nm. K tomu,
aby mohla být DNA dále analyzována je nutno zjistit její čistotu. Jejím kriteriem je
poměr [ratio, R] A260/A280, který vyjadřuje stupeň kontaminace nukleových kyselin
proteiny. U nekontaminovaných nukleových kyselin dosahuje tento poměr hodnoty 1,8
pro DNA a 2,0 pro RNA. Hodnoty nižší než 1,6 svědčí o značném znečištění proteiny a
stanovení koncentrace DNA je pak méně přesné (Mészárosová, 2001).

Obr.3-VII: Specifická absorpce UV
záření nukleových kyselin. Pokud
změříme
absorbanci
čistého
vodného
roztoku
nukleových
kyselin, při různých vlnových
délkách pomocí spektrofotometru a
výsledek vyneseme do grafu, ve
kterém je na ose x vlnová délka
v nanometrech a na ose y intenzita
absorpce. Získáme tak křivku
s vrcholem 260 nm (10)

3.4.3. RT-PCR a kvantitativní (Real-Time) PCR
RT-PCR [Real-Time reverzní transkripce PCR] je modifikace PCR, při které je
jako templát využita RNA. Jedná se o metodu spojenou s reverzní transkripcí, při které
je pomocí reverzní transkriptázy přepsána templátová mRNA [messenger RNA,
mediátorová RNA] do cDNA [copy DNA], a ta je poté podrobena amplifikační reakci.
Metoda bývá používána k určení přítomnosti specifického transkriptu v analyzovaném
vzorku a k velmi přesné kvantifikaci mRNA v různých tkáních (9).
RT-PCR reverzní transkriptázy kvantifikuje počáteční množství templátu
citlivěji a spolehlivěji, je také vhodnější alternativou oproti ostatním kvantitativním
formám PCR, které detekují spíše konečné množství produktu (Freeman et al., 1999;
Raeymaekers, 2000).
Výchozí počet kopií určitého fragmentu ve vzorku lze rovněž zjistit pomocí
qPCR [kvantitativní (Real-Time) PCR]. Podstatou této metody je určování množství
amplifikovaných kopií, a to buď jednorázově na konci reakce, nebo opakovaně v jejím
průběhu. Porovnáním s vhodně zvolenými standardy je pak možné velmi přesně určit
výchozí množství specifického fragmentu DNA ve vzorku (Šimková-Votinská, 2002).
Místo pouhého určení množství DNA ve vzorku máme ještě možnost sledovat chování
DNA za různých podmínek analýzy (amplifikace, inhibice) (Hájková et Vaněk, 2006).
K detekci vznikajícího produktu mohou být použity různé systémy, založeny na
stanovení změny intenzity fluorescenčního záření během amplifikace.

Obr.3-VIII: Graf amplifikace – standart DNA. CT [treshold cycle] – prahový detekční cyklus, nejnižší
cyklus, ve kterém hodnota fluorescence měřeného vzorku vzroste nad hodnotu fluorescence pozadí
(prahovou hodnotu). Jinými slovy čím je vyšší hodnota CT, tím je menší množství DNA ve vzorku.
(upraveno Hájková, 2007)

Pro kvantifikaci DNA je využíváno interkalační barvivo SYBR Green I, které se
nespecificky inkorporuje do dsDNA [double strand DNA, dvouvláknová DNA]. Pokud
je barvivo nenavázáné, je intenzita jeho fluorescenčního signálu velmi nízká. Po teplotní
denaturaci DNA dojde k nasednutí primerů a k vytvoření krátkého úseku dvouvláknové

DNA, na který se již může barvivo SYBR Green I vázat. Během elongace se
zabudovává vzrůstající množství barviva, a tím se zvyšuje intenzita fluorescence, která
se měří na konci elongační fáze každého cyklu. Signály fluorescence jsou monitorovány
hned po jejich vzniku a sledovány na grafickém pozadí. Počáteční hladina templátu je
určena tvarem křivky, kdy signál stoupne nad prahovou hodnotu (Dorak, 2006).
Nevýhodou interkalárního barviva je, že nerozlišuje případnou kontaminaci
nespecifickou dsDNA. Může být také zvyšováno pozadí interkalací barviva mezi
dimery primerů.
Jedním z nejúčinnějších způsobů kvantifikace lidské DNA ve vzorcích je použití
systému SYBR/Alu. Ten využívá specifických Alu-sekvencí v DNA a fluorescenčního
barviva SYBR Green I. Alu jsou „high copy number“ a jsou specifické pro lidskou
DNA a DNA vyšších primatů. Speciálně nesyntetizované primery umožňují tyto
sekvence uvnitř DNA s vysokou účinností amplifikovat. Vysoká účinnost metody je
dána právě specifitou a amplifikovatelností Alu-sekvencí. Tato metoda je pro svou
citlivost velmi vhodná pro kvantifikaci malého množství DNA (100 – 2,5 pg) (Hájková
et Vaněk, 2006; Sifis et al., 2002).

Obr.3-IX: Interkalace barviva SYBR Green I
mezi řetězce dsDNA:
1. Prostředí reakce po denaturaci (a)
2. Anneling primerů a vazby barviva (b)
3. Elongace (c) (upraveno 9)

Pro specifickou detekci jsou používány komplementární specifické sondy
(TaqMan, Hi probes-Dual Probes, Molecular Beacons). TaqMan metoda využívá sondy,
která je tvořena krátkým úsekem DNA obsahující dvojici fluroforů. U sondy, která je
v inaktivním stavu, tlumí inhibitor všechno záření excitoru. Při vytváření nového
řetězce štěpí termostabilní DNA polymeráza svojí sondu na jednotlivé nukleotidy.
Inhibitor a excitor záření se už nenacházejí v těsné blízkosti, čímž dojde k ukončení
efektu zhašení a nárůstu fluorescenčního signálu (Dorak, 2006; Freeman et al., 1999).

Obr.3-X: Specifická sonda – Taq Man. Fluorescence vzniká po hydrolýze sondy (upraveno 29)

Kvantitativní real-time PCR tedy umožňuje přesně zjistit množství produktu
během každého jednotlivého kroku. Real-Time PCR samozřejmě vyžaduje speciální
termocykler, který dokáže změřit množství fluorescenčně značených sond navázaných
na fragmenty DNA, vznikajících během amplifikačních cyklů. Pro srovnání se známými
kalibračními křivkami lze velmi přesně odhadnout množství DNA, která vstoupila do
reakce (tedy množství původního templátu), přestože se často jedná i jen o několik málo
molekul (Higuchi et al., 1993; 9). Zatímco klasická PCR (založená na detekci
amplifikačních produktů až po ukončení amplifikace) není vhodná z hlediska
reprodukovatelnosti výsledků, který má za následek značnou variabilitu v množství
amplifikovaného produktu a zároveň agarózový gel není schopen tuto variabilitu ve
většině případů rozlišit.
Real-Time PCR byla poprvé popsána Higuchim v roce 1993 (Higuchi et al.,
1993) a vzhledem k širokému a často již rutinnímu použití zaznamenává v poslední
době značný rozvoj.

3.5. PCR
Molekulární analýzy byly dříve limitovány nutností izolovat velké množství
čisté DNA, což v některých případech nebylo možné, např. u fosilií nebo u vzorků
obsahující velmi malé množství nativní DNA.
Polymerázová řetězová reakce [Polymerace Chain Reaction, PCR] je elegantní a
jednoduchá metoda, která umožňuje amplifikovat in vitro požadovaný specifický úsek
DNA prakticky v neomezeném množství, přičemž množství původního vzorku DNA
může být extrémně malé.
Ačkoliv první myšlenky o možnosti umělé syntézy většího množství DNA sahají
až k objevu DNA polymerázy (1955), vynález PCR byl umožněn až rozvojem umělé
syntézy oligonukleotidů počátkem 80. let. Princip metody objevil koncem roku
biochemik kalifornské firmy Cetus Corporation Karry B. Mullis, který ji metodicky
dopracoval s matematikem Fredem Faloonou a dal patentovat (Mullis et al., 1986,
Mullis et Faloona, 1987). V současné době je to jedna z nejúčinnějších a nejvíce
rozvíjejících se metod molekulární biologie, a tak není divu, že její objevitelé byli roku
1993 oceněni Nobelovou cenou za chemii (Pačes, 1994).
Možnosti využití této metody je celá škála. Existují však tři hlavní směry, které
se mohou prolínat:
výzkum v molekulární biologii (např. při sekvenování důležitých úseků DNA,
syntéze a izolaci genů či při studiu exprese genů).
genetické studium (např. identifikace dědičných chorob, stanovení pohlaví dítěte,
identifikace osob v kriminalistice).
klinické vědné disciplíny (např. při diagnostice onkogenů a infekčních činitelů –
převážně virů) (Vilček, 1990).
3.5.1. Komponenty reakční směsi
PCR je technikou, která selektivně amplifikuje úsek nukleové kyseliny.
Namnožení nukleové kyseliny má své podmínky a reagencie, bez nichž nelze
amplifikaci uskutečnit. Patří mezi ně jednořetězcový úsek nukleové kyseliny – templát,

který má být testován, dále primery (synteticky připravované jednovláknové
oligonukleotidové fragmenty komplementární ke koncům sledovaného úseku
templátové nukleové kyseliny), deoxyribonukleotidtrifosfáty (dATP, dGTP, dCTP,
dTTP) a DNA polymeráza, enzym, který generuje dceřiné fragmenty na podkladě
komplementarity bází se sekvencí templátu.
Podmínky, za nichž zmíněné reagencie tvoří kopie studovaného úseku nukleové
kyseliny, musí být pečlivě dodržovány. Mezi základní pravidla patří snadná denaturace
dvoušroubovice templátu teplem, přítomnost Mg2+a rozpouštědel, které napomáhají
stabilitě enzymů a podporují jejich funkci.
3.5.1.1. Templát DNA
Templát DNA [matrice DNA] je vzorek DNA, která obsahuje hledaný úsek. Jde
tedy o zvolený úsek DNA, který lze zmnožit z nepatrného množství, teoreticky i z jedné
molekuly. Množství matrice se podle mnoha autorů pohybuje rámcově v pikogramech.
Podle jedné studie je hladina detekce 5 - 25 pg, což se přibližně rovná množství DNA
v jedné diploidní buňce (Faerman et al., 1995). Jinak optimální množství testované
DNA pro PCR reakci se pohybuje kolem 1 - 500 ng.
3.5.1.2. Primery
Jedná se o synteticky připravované oligonukleotidové fragmenty, obvykle o
délce 14 – 40 bp, které jsou komplementární ke koncům sledovaného úseku DNA.
V reakci se používají dva primery.
Správná volba primerů je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšné PCR.
Při jejich volbě je nezbytné se držet určitých pravidel:
sekvence primerů by měla být co možná nejvíce shodná se sekvencí templátu
v místě jejich vazby, především pro poslední bázi na 3´-konci primeru, protože 2.
pozice příslušného kodónu templátu je nejméně variabilní.
sekvence primerů by neměla obsahovat repetitivní sekvence, aby byla vyloučena
možnost, že primery budou hybridizovat zároveň na různých místech.
zabránit komplementaritě uvnitř primerů, aby se zabránilo tvorbě jejich sekundární
struktury – primer-dimer.
primery nesmí být komplementární vůči sobě navzájem, aby nebyly vysráženy
oligo-dimery.
optimální obsah C a G bází cca 50 – 60%.
optimální počáteční koncentrace pro reakci je 0,1 – 1 mmol/l pro každý primer.
Pro průběh celé reakce je důležitá také teplota, při které přisedají primery
k templátu. Tato teplota musí být velmi podobná pro oba primery a současně podobná
teplotě tání templátu [melting temperature, Tm] - teplota denaturace heteroduplexů na
jednořetězcové molekuly. Je určena délkou a sekvencí primerů. Obecně platí:
Tm = 4 x (G+C) + 2 x (A+T),
kde se odhaduje 4°C pro každou G a C bázi a 2°C pro A a T báze (Mazura et al., 2001;
Storchová, 1998; Vilček, 1990; 8).

Amelogeninový
systém

Sekvence na chromozómech

Délka sekvencí (bp)

5´-CCC TTT TGA AGT GGT ACC AGA GCA-3´

X = 80

5´-GCA TGC CTA ATA TTT TCG GGA ATA-3´

106/112 bp

5´-CCC TGG GCT CTG TAA AGA ATA GTG-3´
5´-ATC AGA GCT TAA ACT GGG AAG CTG-3´

Y = 83
X = 106
Y = 112

212/218 bp

5´-ACC TCA TCC TGG GCA CCC TGG-3´
5´-AGG CTT GAG GCC AAC CAT CAG-3´

X = 212
Y = 218

5´-CTC TGA TGG TTG GCC TCA-3´

X = 500

5´-ACC TTG CTG ATA TTA TAC-3´
5´-CTG ATG GTT GGC CTC AAG CCT GTG-3´

Y = 350
X = 977

5´-TAA AGA GAT TCA TTA ACT TGA CTG-3´

Y = 788

80/83 bp

500/350 bp
977/788 bp

Tab.3-4: Sekvence primerů pro gen amelogenin. Zvýrazněný systém AMELX/Y, 80/83 bp byl aplikován
k determinaci pohlaví v této studii. Teplota tání pro AMGX je Tm = 57, pro AMGY pak Tm = 55

3.5.1.3. Deoxyribonukleotidtrifosfáty
Deoxyribonukleotidtrifosfáty [nukleosidtrifosfáty, dNTP] jsou stavebními
kameny nových řetězců. Jednotlivé dNTP jsou DNA polymerázou řazeny do nových
fragmentů podle pravidel párování bází (viz kapitola 1.2.1.). Sekvence získávané
z DNA je třeba kontrolovat kvůli tzv. jumping PCR, kdy modifikované báze donutí
polymerázu přeskočit na jiný templát a dosyntentizovat tak nově vznikající řetězec
podle jiného templátu, pocházející např. kontaminující DNA (Pääbo et al., 1990).
Roztoky nukleosidtrifosfátu jsou dostupné v různých koncentracích, zpravidla
kolem 100 mmol/l (pH = 7,0). Tyto zásobní roztoky je možné rozpipetovat na alikvotní
objemy o nižší koncentraci, obvykle 2 mmol/l a uschovat při -20°C. Koncentrace
nukleotidů se v reakčních směsích pohybuje mezi 20 a 200 µmol pro každý dNTP (8).
Nižší koncentrací se dosáhne vyšší specifičnosti a nižší frekvence začlenění
nesprávného nukleotidu.
dNTPs jsou tedy volné nukleotidové zbytky, do kterých patří:
dATP [deoxyadenosintrifosfát]
dGTP [deoxyguanosintrifosfát]
dDTP [deoxycytosintrifosfát]
dTTP [deuxythyminotrifosfát].
3.5.1.4. DNA polymeráza
Pro syntézu nových řetězců DNA využívá PCR enzym DNA polymerázu.
Zpočátku se využívala DNA polymeráza izolovaná z Escherichia coli. Tento enzym
však nedokáže odolávat rychlým změnám teploty jednotlivých cyklů (při 90°C ztrácí
aktivitu), proto bylo třeba v každém cyklu přidávat vždy nový enzym. Tím se ale
změnilo složení reakčního roztoku a narušily se optimální podmínky reakce. Odborníci
zjistili, že na tyto účely bude nejlépe vyhovovat DNA polymeráza z termostabilních
bakterií (Vilček, 1990). Nejznámější a nejpoužívanější termostabilní polymeráza je Taq,
která pochází z eubakterie Thermus aquaticus (Innis et al., 1988). Méně známé, ale
v celku běžné jsou např. polymerázy Tth (z eubakterie Thermus thermophillus), Pwo
(izolovaná z hypertermofilní archey Pyrococcus woesei) nebo Pfu (získaná
z hypertermofilní archebakterie Pyrococcus furiosus). V současné době se také objevují
rekombinantní, geneticky upravené, polymerázy, které mají optimalizované vlastnosti

pro různé speciální postupy (Storchová, 1998). Optimální teplota pro činnost polymeráz
se pohybuje okolo 70°C.
Japonští badatelé nedávno zveřejnili studii, kde se zabývali syntézou DNA
pomocí polymeráz z termofilních bakterií. Ukázalo se, že tyto termostabilní polymerázy
také produkují DNA v nepřítomnosti templátu. Nukleotidové posloupnosti vznikajících
molekul DNA jsou repetitivní. Ještě pozoruhodnější je závislost opakujícího se motivu
na teplotě a koncentraci iontů prostředí (K+, Ca2+ a Mg2+), ve kterém replikace probíhá.
Při teplotě 60°C je tímto opakujícím se motivem TAAT, při teplotě 84°C TATCCGGA
a při 89°C TATCGCGATAGCGATCGC. Při 74°C vznikají molekuly obsahující
opakování motivu TATCTAG, po přidání iontů na koncentraci 50 mM je ale tímto
motivem TATATACG a při koncentraci 100mM TATAGTTATAAC. Délka molekul
DNA může dosahovat až 200 tisíc nukleotidů, tedy kolem 10 tisíc tandemových
opakování základního motivu (Kypr, 1999).
3.5.1.5. PCR pufr
PCR pufr vytváří optimální prostředí pro činnost polymerázy. Rozhodující
parametry jsou především pH, které se pohybuje v rozmezí 8,3 – 9,0 a tzv. reakční
stringence – koncentrace Ca2+ a K2+ iontů. Pro každý typ polymerázy včetně stejného
typu od různých výrobců může být optimální složení pracovního pufru poněkud odlišné,
proto je třeba použití jiného pufru nejprve odzkoušet (Šimková-Votinská, 2002).
K jeho základním složkám patří KCl [chlorid draselný] o koncentraci 500 mM a
Tris-HCl [trihydroxymethylaminomethan kyseliny chlorovodíkové] o koncentraci 100
mM a pH = 8,3 (od firmy TaKaRa).
3.5.1.6. Hořčíkové ionty
Činnost enzymu Taq polymerázy zajišťuje pufr, za přítomnosti Mg2+ ve formě
MgCl2 nebo MgSO4 (9).
Důležitý faktorem je také koncentrace MgCl2. Dostatečné množství hořčíkových
iontů je nezbytným předpokladem správné funkce polymerázy. Protože Mg2+ ionty
interagují se zápornými fosfátovými skupinami nukleotidů (PO4-), musí být jejich
koncentrace vyšší než koncentrace dNTP. Maximální koncentrace se pohybuje okolo
6mM, při vyšších koncentracích aktivita Taq polymerázy klesá. Optimální koncentrace
MgCl2 je však zpravidla nižší, 1,5 – 2 mM. Přesnou koncentraci je však lépe předem
optimalizovat. Je-li příliš nízká (0,5 mM) – nevytvoří se komplex primer-templát a PCR
neproběhne, nebo je její výtěžek velmi malý. Naopak příliš vysoké koncentrace mohou
způsobit, že proužky na gelu jsou při následné elektroforéze rozmazané, nebo zmnožené
díky amplifikaci nespecifických fragmentů (8).
3.5.1.7. Aditiva
Jedná se o chemické sloučeniny, které mají stimulovat enzymatickou schopnost
polymerázy, či tlumit případné inhibitory přítomné v PCR reakční směsi.
K potlačení některých nepříznivých faktorů a zvýšení efektivity PCR reakce se
do reakční směsi zpravidla přidávají i další činidla. Jde především o detergenty (např.
Tween-20), které potlačují tvorbu sekundárních struktur a mohou též zvýšit stabilitu
enzymu. Ke stabilizaci enzymu je možno do roztoku přidat buď albumin bovinního séra
[BSA], nebo želatinu. Přidáním dimetylsulfoxidu [DMSO], nebo glycerolu se usnadňuje

denaturace a zlepšují podmínky zchlazení. Většina těchto aditiv je již součástí
speciálního pufru pro PCR (Bromová, 2003; 8).
Některé studie doporučují přidání 50 mM KCl, který zvyšuje stabilitu komplexu
primer-templát. Vyšší koncentrace naopak snižují aktivitu polymerázy. Některé
protokoly mohou obsahovat i jiná aditiva (např. formamid, sulfát amonný). Obecně však
platí, že příliš mnoho aditiv reakci naopak zamezí. Finální koncentrace aditiv se
pohybuje mezi 0,1 a 1,0% celkové reakční směsi, avšak konkrétní koncentrace je
většinou nutno empiricky vyzkoušet.
3.5.2. Princip PCR
Pro výrobu nových kopií DNA (replikaci) je důležitou vlastností
komplementarita vláken v DNA – určuje, jak podle jednoho vlákna vzniká vlákno nové
(proti každému nukleotidu s adeninem je zařazen nukleotid s thyminem; proti guaninu
zase cytosin). Proces tvorby nového vlákna se nazývá polymerace a provádí jej DNA
polymeráza, což je většinou celý komplex enzymů a pomocných faktorů. Dalším
pravidlem je, že syntéza nového vlákna DNA podle matrice je jenom prodlužováním již
existující, třeba i velmi krátké molekuly – primeru. Bez primerů nemůže být syntéza
nové DNA zahájena. DNA polymeráza, která podle matrice prodlužuje na principu
komplementarity nějaký primer, to dovede pouze jedním směrem, a to od 5´ ke 3´ konci
(na 3´OH skupinu předchozího nukleotidu napojí 5´P skupinu dalšího nukleotidu)
(Rozsypal, 2000; Voet et Voet, 1990).
Všechny výše zmíněné detaily o syntéze nového vlákna jsou nezbytné
k pochopení principu jednoduché techniky polymerázové řetězové reakce.
Typickou vlastností DNA polymeráz je schopnost rozpoznávat jednořetězcovou
DNA jako templát a současně se vázat na deoxyribonukleotidtrifosfáty. Jestliže je na
ssDNA navázán krátký oligonukleotid - DNA nebo RNA primer, polymeráza se naváže
těsně za tento segment a za využití energie vázané v trifosfátech dNTP katalyzuje
syntézu komplementárního nukleotidového řetězce. Fragment určený k amplifikaci je
vymezen dvěma primery, komplementárními k sekvencím, které se nacházejí na
okrajích množeného úseku, a ležícími na opačných vláknech DNA tak, že jsou
orientovány svými 3´- konci k sobě.
Zahřátím dvouřetězcové DNA na vysokou teplotu (zpravidla nad 90°C) dojde
k její denaturaci. Pokud jsou v roztoku ve velkém množství přítomny oba primery,
budou s nimi po snížení teploty na 45 – 60°C jednotlivé řetězce reasociovat. Díky tomu,
že primery jsou velmi krátké a navíc v nadbytku, přisednou na jednořetězcovou DNA
rychleji než komplementární vlákno. V posledním kroku jsou při teplotě 72°C
(optimální teplota Taq polymerázy) syntetizovány nové řetězce podle sekvence
templátů.
Princip PCR tkví v kopírování sekvence templátu v několika po sobě jdoucích
cyklech. Protože syntéza probíhá na dvou vláknech, množství DNA se v prvním cyklu
zdvojnásobí. Zopakováním celého cyklu získáme už 22= 4-násobné množství DNA a při
n cyklech – 2n zmnožení původního množství DNA. Exponenciální funkce zabezpečuje
velmi rychlé množení DNA. Např. při 20 cyklech je možné úsek znásobit až 106-krát
(Vilček, 1990).

3.5.2.1. Základní cyklus
Roztok pro PCR obsahuje DNA templát, směs všech čtyř nukleotidů dNTP,
dvojici primerů, Taq polymerázu, komerčně dodávaný pufr, MgCl2 a kvalitní
redestilovanou vodu.
Cyklické změny teplot reakční směsi lze řídit automatizované v termocykléru.
Jednotlivé vzorky v mikrozkumavkách nebo destičky s reakční směsí jsou
v termocykléru uloženy v kovovém bloku (většinou využívající Peltierova efektu),
jehož teplota je řízena podle programu, nastaveného uživatelem (9).
Základní cyklus se skládá ze tří kroků:
1. denaturační fáze - denaturace, při které se roztok zahřeje na teplotu 92 – 95°C a
kdy dochází k disociaci fragmentů dsDNA na jednotlivé řetězce.
2. anelační fáze [annealing] - zchlazení a navázání primerů. Tento krok je z celého
procesu nejdůležitější, protože na správném navázání primerů závisí úspěch celé
PCR. Teplota se obvykle pohybuje mezi 45 a 60°C, v extrémních případech však
byly použity i teploty 37°C či 72°C. Doby trvání prvních dvou kroků je krátká, 15 –
60s, většinou kolem 30s.
3. syntetická fáze [extenze] - poslední krok cyklu, při kterém dochází k vlastní
syntéze nových řetězců navazujících se na 3´-konce primerů. Tato reakce je
katalyzována Taq polymerázou při teplotě 72°C. Při této teplotě jsou volné
nukleotidy začleňovány do vznikajícího řetězce přibližně rychlostí 35 za sekundu.
Délka trvání této fáze závisí na délce syntetizovaného fragmentu: pro kratší (zhruba
do 200 – 500 bp) dostačuje 30s, delší sekvence vyžadují delší čas, až 90s (Brdička,
2001; Horváth et al., 1997; Mazura et al., 2001; Vilček, 1990).

Obr.3-XI: Princip PCR. Cykly, které se opakují až 40x (upraveno 26)

Tyto tři kroky se pravidelně opakují, většinou 20 – 40x. Předpoklad, že čím více
cyklů, tím lépe, nemusí vždy platit, zejména pokud jsou kladeny vysoké nároky na
přesnost amplifikace a pokud je amplifikovaný fragment dlouhý (riziko špatného
zařazení nukleotidu polymerázou). V těchto případech je lepších výsledků dosaženo při

menším počtu cyklů. Doba první denaturace bývá o něco prodloužena, protože zpočátku
musí být disociovány delší fragmenty templátové DNA, kdežto v dalších krocích již
jako templát slouží nově amplifikované fragmenty. Většinou se na konec posledního
cyklu připojuje extenze při 72°C, která slouží k tomu, aby se vyloučil výskyt neúplných
fragmentů kratší délky.
Produkty polymerázové řetězové reakce jsou potom dále zpracovávány,
separovány, vizualizovány, identifikovány a charakterizovány dalšími metodami. Např.
pokud primery ohraničují úsek DNA, ve kterém se nachází STR nebo VNTR oblast,
získáme jeden nebo dva produkty, podle toho, zda testovaná DNA pochází z jedince
homozygotního nebo heterozygotního pro daný znak. Elektroforézou zjistíme počet
opakování motivu. Tento postup se využívá při vyšetřování, zda jednotlivé části
pocházejí z téhož jedince, při určování pohlaví nálezu nebo zjišťování příbuzenských
vztahů mezi několika nálezy (Stloukal et al., 1999).
3.5.3. Optimalizace PCR
Jednou z komplikací při PCR jsou odlišné vlastnosti použitých primerů. Takže
některé parametry je třeba nejprve optimalizovat (např. vhodnou koncentraci MgCl2 či
teplotní gradient jednotlivých primerů). V tomto směru jsou velkým přínosem
gradientové cyklery, které mohou v tomtéž bloku vytvořit zkušební teplotní gradient. To
umožňuje testovat až několik desítek různých reakčních podmínek během jednoho běhu
programu (8).
3.5.4. Výhody a nevýhody metody
Komplikací PCR může být její účinnost a specifita. Stačí minimální
kontaminace nějakou cizí DNA, např. zanesení DNA do roztoku používaných primerů,
a výsledky reakce ztrácejí jakoukoliv hodnotu. V laboratořích specializovaných na
diagnostiku s využitím PCR nebo identifikačních laboratořích je používána řada
postupů jak toto riziko kontaminace snížit. To klade zvýšené nároky na čistotu a
preciznost laboratorní práce a v konečném důsledku i na interpretaci výsledků. Je tedy
nutné provádět negativní kontrolu PCR, kdy do jedné ze zkumavek přidáme místo
templátu čistou vodu.
Kontaminovány mohou být chemické roztoky, zkumavky nebo špičky, častěji
však dochází ke kontaminaci přenosem produktů předchozích amplifikací. Proto
místnost, kde se připravují směsi pro PCR, by měla být oddělena od místností, kde se
pracuje s jejími produkty. Pomoci může práce v laminárních boxech, ve kterých je
pracovní prostor sterilizován UV zářením. DNA přidáváme do reakční směsi zásadně až
nakonec. Protože v některých případech mohou být pravidla pro amplifikaci DNA méně
striktní, zejména ve srovnání s izolací a PCR velmi starých a vysoce narušených vzorků.
Druhou vadou PCR je nepřesnost používaných enzymů. Termostabilní
polymerázy pracují v extremních podmínkách a poměrné často zařazují do řetězce
chybné nukleotidy. Pro přesné syntézy konkrétních úseků genů je proto třeba věnovat
dostatečnou
pozornost
kontrole
výsledků
(Storchová,
1998).

3.6. Detekce fragmentů na elektroforéze
Základní metodou identifikace, separace a purifikace nukleových kyselin nebo
fragmentů DNA je elektroforéza v agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu.
Fragmenty DNA jsou děleny v elektrickém poli směrem od katody k anodě. Jako
mobilní fáze se používá agarózový nebo polyakrylamidový gel [PAGE].
Na rychlost migrace nukleových kyselin směrem k anodě působí
elektroendoosmóza. Tento proces je výsledkem ionizovaných kyselých skupin
(obvykle sulfátových), připojených k polysacharidovému matrixu agarózového gelu.
Kyselé skupiny indukují vznik párových iontů v pufru, které migrují v gelu k negativní
elektrodě a způsobují hromadný tok tekutiny, jejíž směr je opačný směr migrace DNA
(9).
Dělení fragmentů je závislé na jejich velikosti: větší fragmenty se pohybují
pomaleji, menší rychleji. Existuje lineární korelace mezi „log“ pohyblivosti (mobility)
a koncentrace gelu pro určitý rozsah velikostí dělených fragmentů (viz dále). To
znamená, že koncentrace gelu musí být volena v závislosti na velikosti separovaných
DNA fragmentů. Závislost „log“ molekulové váhy známých markerů a jejich mobility
umožňuje sestavit kalibrační křivku a určit molekulovou váhu neznámých fragmentů
(13).
Nanášecí pufr [LB – loading buffer] kromě destilované neionizované vody
obsahuje barvičku a látku (glycerol – sacharózu – Ficoll 400), která způsobí pokles
vzorku ke dnu jamky gelu. Denaturační nanášecí pufr kromě barviček obsahuje
formamid. LB splňuje tři účely: zvyšuje denzitu vzorku a tak zajišťuje rovnoměrné
klesnutí DNA na dno jamky; zjednodušuje nanášení vzorků díky barvičkám a tím, že
putuje k anodě; umožňuje odhadnout, kde se vzorek DNA nachází během elektroforézy.
Nejčastěji se používá bromfenolová modř a xylen cyanol. Bromfenolová modř migruje
v gelu asi 2,2x rychleji než xylen cyanol, nezávisle na koncentraci agarózy (Mazura et
al., 2001; Sambrook et Russel, 2001).
Rychlost pohybu DNA v agarózovém gelu při elektroforéze tedy závisí na:
koncentraci agarózy – molekuly DNA se pohybují na agarózovém gelu s rozličnou
koncentrací různou rychlostí. Mezi logaritmem elektroforetické pohyblivosti DNA
[µ] s koncentrací gelu [τ] existuje přímá závislost:
log µ = log µ0 – Krτ,
kde µ0 je volná elektroforetická pohyblivost DNA a Kr koeficient zpomalování,
který závisí na vlastnosti gelu a tvaru dělených molekul.
konformaci DNA – superhelikální cirkulární, relaxovaná cirkulární a lineární formy
DNA migrují v agaróze s odlišnou rychlostí. Relativní mobilita tří forem DNA je
závislá primárně na koncentraci a typu používané agarózy a dále na velikosti napětí
či na iontové síle používaného pufru.
přítomnosti interkalačního barviva – etidiumbromid v gelu a v pufru způsobuje
snížení negativního náboje dvojité spirály DNA a tak zpomaluje migraci DNA cca o
15%.
typu používané agarózy – existují tři třídy agaróz (standardní, s nízkým bodem tání
– low meeting-point a intermediální). V každé třídě existuje několik druhů, různě
upravených agaróz, které jsou používány podle speciálních aplikací.
elektroforetickém pufru – elektroforetická mobilita je ovlivněna složením a
iontovou sílou používaného pufru. V nepřítomnosti iontů elektrická vodivost je
minimální a DNA migruje pomalu. Při vysoké iontové síle elektrická vodivost je
vysoká a intenzivně vzniká teplo, které může desintegrovat i gel. Používané pufry

TBE [Tris-Borát-EDTA] a TAE [Tris-acetát] se liší v iontové síle a pufrovací
schopnosti (8,9).
Fragmenty DNA jsou nanášeny do gelu, který buď obsahuje interkalační barvivo
etidiumbromid nebo ne. Pokud ne, gel se barví po separaci vložením do fotomisky,
obsahující roztok etidiumbromidu. Etidiumbromid se interkaluje mezi vlákny dsDNA a
červeno-oranžově fluoreskuje během ozáření UV světlem na transiluminátoru o vlnové
délce 260 nm.
Koncentrace
agarózy v gelu
(%)
0,3
0,5
0,6
0,7
0,9
1,0
1,2
1,5
2,0
3,0
5,0

Rozsah
separace (kb)
5 - 60
1 - 30
1 - 20
0,8 - 10
0,5 - 10
0,5 - 10
0,4 - 6
0,2 – 3
0,5 – 2
0,1 - 0,5
0,01 - 0,1

Koncentrace
polakrylamidu/urea v
gelu (%)
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0

Efektivní rozsah
separace (nt)
250 a více
60 - 250
40 - 120
20 - 60
10 - 50 1

Tab.3-6: Rozlišovací schopnost denaturačního PAGE
(9)

Tab.3-5: Rozlišovací schopnost agarózového gelu (standart, low EEO)
Koncentrace
akrylamidu v PAGE
(%)
3,5
5,0
8,0
10,0
15,0
20,0

Efektivní rozsah
separace (bp)

Xylen cyanol (bp)

Bromfenolová modř
(bp)

1000 - 2000
80 - 50
60 - 400
40 - 200
25 - 150
6 - 100

460
260
160
70
60
45

100
65
45
20
15
12

Tab.3-7: Rozlišovací schopnost nedenaturačního PAGE v závislosti na koncentraci akrylamidu a
komigrace brofenolové modři a xylen cyanosu s fragmenty DNA (9)

3.6.1. Elektroforetické dělení fragmentů v agarózovém gelu
Negativní náboj nukleových kyselin v neutrální pH dovoluje jejich pohyb
v elektrickém poli. Agarózový gel je vysoce porézní materiál polysacharidové povahy,
který se chová v elektroforetickém poli jako „síto“, oddělující od sebe jednotlivé, různě
dlouhé fragmenty nukleové kyseliny. Elektrická rezistence všech komponent
studovaného vzorku zůstává konstantní a tím pádem fragmenty nukleové kyseliny
pronikají agarózovým gelem tak rychle, jakým napětím na gel působíme. Lze tedy říci,
že pohyb molekul nukleové kyseliny je funkcí gradientu napětí v závislosti na stavbě
elektroforetické komůrky, na stavbě a hustotě agarózového gelu a na množství iontové
síle používaného elektroforetického prostředí (pufru). Kvalita a rychlost elektroforézy
může být ovlivněna jednak vzdáleností obou elektroforetických elektrod, dále změnou
tloušťky použitého gelu a také změnou objemu elektroforetického pufru.

Agaróza je vyráběna z mořských
řas, z druhu Gelidium nebo
Gracilaria. Je dobré, aby produkt
výroby vykazoval minimální
fluorescenční pozadí po barvení
s etidiumbromidem, minimální
inhibici restrikčních endonukleáz
a ligáz. Dalším požadavkem je
nepřítomnost DNázy a RNázy a
udávání
hodnoty
elektroendoosmózy. Teplota tání
klasické (standardní) agarózy se
pohybuje mezi 85 a 95°C a
teplota tuhnutí gelu mezi 35 a
Obr.3-XII: Plátek agarózového gelu – plochá vrstva
želatinového materiálu s jamkami pro nanášení vzorků,
42°C. Standardní agarózy (o
obsahující nukleové kyseliny. Několik jamek na okraji
koncentraci 0,7 – 4%) umožňují
umožňuje nanést pro třídění ve stejném gelu za stejných
purifikaci a separaci nativní,
podmínek více různých vzorků nukleových kyselin (10)
štěpené nebo amplifikované
DNA a samozřejmě i RNA (9).
Agarózové gely bývají většinou horizontálně umístěné a ponořeny v pufru
(obvykle TBE). Gel se připraví tak, že agaróza je v mikrovlnné troubě rozpuštěna
opatrným opakovaným povařením v příslušném množství elektrodového pufru. Po
ochlazení cca na 55°C a přidáním fluorescenčního barviva je roztok důkladně
promíchán a nalit do připravené plastikové formy s hřebenem. Po ztuhnutí gelu je
vyjmut hřeben, vzniknout tak jamky, do kterých jsou nanášeny vzorky DNA. Do jedné
z jamek je nanesen standard neboli „žebřík“ [ladder], který tvoří směs fragmentů o
známé délce (obvykle 100 bp). Srovnáním s jednotlivými fragmenty standardu pak lze
odhadnout, jak velké fragmenty byly použity na PCR. Potom komora obsahující pufr a
gel se vzorky je uzavřena a připojena na zdroj napětí.
Po skončení elektroforézy jsou amplifikované fragmenty detekovány UV
světlem pomocí transiluminátoru a ukládány do počítače.

Obr.3-XIII:
Aparatura
na
horizontální
elektroforézu.
Elektrody
jsou
označeny
barevnými kabely, které vedou na
zdroj napětí (27)

3.6.2. Elektroforetické dělení fragmentů v polyakrylamidovém gelu
Dalším separačním prostředím je elektricky neutrální matrice, polyakrylamidový
gel [PAGE]. Umožňuje separaci dvouvláknové i jednovláknové nukleové kyseliny.
Oproti agaróze má dvě výhody: má vyšší rozlišovací schopnost (1bp/1 000bp) a DNA
získávána zpět z PAGE je extrémně čistá.
Používají se dva typy PAGE, nedenaturační a denaturační. Nedenaturační
PAGE slouží k separaci dsDNA, nebo ssDNA po vytvoření sekundární struktury
v rámci jednoho vlákna. Denaturační PAGE slouží k separaci jednovláknové DNA, při
analýze STR, při sekvenování atd. Umožňuje hledání mutací v denaturačním gradientu
metodou DGGE [denaturing gradient gel electrophoresis] nebo v teplotním gradientu
metodou TGGE [thermal gradient gel electrophoresis]. Jako denaturační činidlo se
používá urea nebo formamid (9).
Základní jednotkou polyakrylamidového gelu je monomer, akrylamid,
polymerující v přítomnosti volných radikálů, které poskytuje amonium persulfát
[amonium persulfate, APS] za přítomnosti katalyzátoru TEMED [N,N,N´,N´tetrametylenetylen diamin, tetramethylendiamin]. Reakcí vzniká forma TEMEDmolekuly s jedním volným či nepárovým elektronem, která je vysoce reaktivní. Tato
reaktivita je realizována ve vazbě s akrylamidovou molekulou za vzniku TEMEDakrylamidového radikálu. Touto reaktivitou je ukončena iniciační fáze polymerace.
Druhým krokem je tzv. elongace řetězce, v níž iniciační molekula TEMEDakrylamidového radikálu je prodlužována o další monomery na konci řetězce. Je-li na
konec řetězce umístěn N,N´-metylenbisakrylamidu [bis-akrylamidu], začíná větvení
(síťování) řetězců, tj. polymerace. Tomuto kroku se říká terminace řetězce a nastává
tehdy, když dva volné radikály reagují navzájem za vzniku stabilní molekuly
s párovými elektrony (Mazura et al., 2001; 9).
Míra zesíťování závisí na koncentraci N,N´-metylenbisakrylamidu v gelu –
udává se v poměru k akrylamidu (akrylamid : N,N´-metylenbisakrylamidu = 19 : 1).
Klíčovým pro velikost jamek v gelu jsou dva parametry. První z nich je značen %T a je
součtem hmotnosti všech monomerů a bis-akrylamidu na 100 ml celkového objemu
roztoku. Druhým parametrem, označovaným jako %C je poměr hmotnosti bisakrylamidu k součtu hmotností všech monomerů a bis-akrylamidu na 100 ml celkového
objemu roztoku (Mazura et al., 2001). Vzhledem k tomu, že takto vznikající jamky
v gelu jsou menší než při agarózových technikách, je možné na gelech z polyakrylamidu
separovat menší fragmenty než u elektroforéz připravených z agarózy.
Elektroforéza probíhá v pufru 0,5x TBE, při napětí 1 – 8 V/cm, aby nedošlo
k ohřátí gelu a tím k denaturaci dsDNA. Při vyšším napětí, se doporučuje používat
elektroforetický systém s velkým rezervoárem dolního pufru, který umožňuje použití
většího objemu 1x TBE pufru, zakrývající gel. Naopak, při separaci fragmentů ssDNA
v denaturačním gelu napětí musí být nastavené tak, aby teplota v gelu dosáhla teploty
50 – 60°C. Přítomnost denaturačního činidla a teplota kolem 50°C zajišťují, že nedojde
k renaturaci DNA fragmentů nebo ke vzniku sekundárních struktur v rámci jednoho
vlákna ssDNA (9).
Kvalitu polyakrylamidových elektroforéz ovlivňuje řada fyzikálně chemických
faktorů jako např.: čistota monomeru, iontové změny (např. měď), snížené koncentrace
TEMED a APS (podle literárních pramenů je doporučována koncentrace v rozmezí 1 –
10 mM), teplota polymerace (optimální od 20° do 25°C), kyslík.

3.7. Sekvenování DNA
Před rokem 1975 sekvenační metody pro nukleové kyseliny značně zaostávaly
za metodami sekvenace proteinů, protože nebyly k dispozici žádné specifické
endonukleasy pro sekvence větší než jeden nukleotid. Zpočátku byly analyzovány
sekvence pouze velmi krátkých fragmentů DNA o délce 15 – 20 bp. První
sekvenovanou biologicky významnou nukleovou kyselinou byla kvasničná tRNA pro
alanin. Sekvenci této molekuly složené ze 76 nukleotidů dokončil po sedmi letech práce
Robert Holley v roce 1965, dvanáct let poté, co Sanger určil pořadí aminokyselin
v insulinu. Svého vrcholu sekvenace RNA dosáhla v roce 1976, kdy Walter Fiers určil
pořadí všech 3569 nukleotidů v genomu bakteriofága MS2 (Fiers et al., 1976; Sanger,
1988; Voet et Voet, 1990).
Po roce 1975 zaznamenala sekvenace nukleových kyselin prudký vývoj.
Umožnily to tři významné okolnosti:
objev restrikčních endonukleas – enzymů štěpících dvoušroubovici DNA ve
specifických sekvencích.
vyvinutí technik pro sekvenaci DNA.
vyvinutí technik genového inženýrství, umožňující amplifikaci libovolného
definovaného fragmentu DNA, a tedy získání dostatečného množství tohoto úseku
pro sekvenci.
Průlom nastal v roce 1977, kdy byly Allanem Maxamem a Walterem Gilbertem
a Frederickem Sangerem nezávisle publikovány dvě odlišné metody sekvenování, jež
umožnily analýzu mnohem delších úseků DNA. Dalším pokrokem bylo zavedení
automatických sekvenátorů, které znamenalo podstatné zjednodušení a časovou úsporu
metody a tím i rozšíření množství analyzovaných sekvencí DNA (Maxam et Gilbert,
1977; Sanger et al., 1977; Voet et Voet, 1990)
Výhoda sekvenování DNA spočívá v tom, že přináší informaci o nejzákladnější
struktuře genetického materiálu. Za několik poslední let tvořily studie sekvencí
nukleových kyselin asi jednu polovinu všech molekulárních studií. První známé
sekvence celého genomu byly publikovány v roce 1995 u Mycoplasma genitalium a
Haemophilus influenzae.
3.7.1. Princip automatického sekvenování
Existuje několik možných strategií, jak identifikovat pořadí bází ve studované
sekvenci, lišící se zpravidla v tom, jakým způsobem je získáno dostatečné množství
nukleové kyseliny. Např. lze přímo amplifikovat cílovou DNA pomocí PCR, nebo
izolovat a sekvenovat RNA transkripty.
Sekvenování je metoda, která slouží ke stanovení primární struktury DNA.
Existují tedy výše zmíněné dvě varianty této metody: enzymová [Sangerovo
sekvenování; chain termination method, dideoxy method] a chemická [MaxamovoGilberovo sekvenování; chemical cleavage procedure]. Chemická metoda využívá
fragmenty DNA terminálně značené 32P, které jsou vystaveny působení chemických
činidel, štěpících specificky v určitém místě molekuly DNA. Enzymová metoda
využívá při stanovení sekvence DNA matrici ve formě PCR produktu, ke které se
pomocí DNA polymerázy komplementárně syntetizují různé dlouhé řetězce DNA. Tato
metoda je používána při automatickém sekvenování (Maxam et Gilbert, 1980; Sanger,
1988; Voet et Voet, 1990; 8; 9).

Materiálem pro automatické sekvenování jsou fragmenty DNA, které vznikají
při asymetrické PCR. První část tohoto uspořádání PCR probíhá standardně, tzn. se
dvěmi primery v jedné reakci. V druhé části probíhá vlastní asymetrická PCR, kdy je
v jedné reakci použit vždy jen jeden primer. Dochází k amplifikaci jen jednoho ze dvou
řetězců. V reakční směsi jsou spolu se standardními deoxyribonukleosidtrifosfáty
[dNTPs]
použity
i
jejich
čtyřmi
fluorescenčně
značené
analogy
dideoxyribonukleotidtrifosfáty [ddNTPs]. Jde o analogy, kterým na 3´-uhlíku
deoxyribózy chybí OH-skupina (hydroxylová skupina) a proto k nim DNA polymeráza
nemůže navázat další nukleotid – fungují jako inhibitory elongace. Jestliže během
syntézy nukleotidového řetězce dojde k náhodné inkorporaci dideoxynukleotidu (ddA,
ddC, ddG, ddT), replikace se zastaví. To umožňuje vytvořit podle matrice různě dlouhé
fragmenty DNA (Prober et al., 1987; Sanger, 1988; Smith, 1980).
Původní Sangerova metoda užívala polymerace pomocí T7 DNA polymerázy
nebo DNA polymerázy I z Escherichia coli. K detekci fragmentů byly použity primery
značené radioizotopy a rozdělení fragmentů probíhalo v denaturačním
polyakrylamidovém gelu. U moderní verze jsou užívány pro sekvenaci speciálně
vyvinuté geneticky modifikované polymerázy, jednotlivé fragmenty jsou značeny
fluorescenčně a detekovány pomocí automatizovaných zařízení pro elektroforézu –
kapilárních či gelových sekvenátorů. Fluorescenčně značeny mohou být buď
terminátory, nebo primery, od čehož se odvíjí dvě základní modifikace metody:
cyklická sekvenace s fluorescenčně značenými primery – asymetrická PCR
probíhá ve čtyřech oddělených reakčních směsích, v každé je fluorescenčně značený
primer a jeden typ terminátoru (např. ddGTP). Výsledkem jsou tedy čtyři směsi
produktů, kdy první směs obsahuje řetězce ukončené terminátory ddGTP, druhá
pouze řetězce ukončené terminátory ddATP atd. Délka jednotlivých řetězců pak
odpovídá pozici příslušného nukleotidu.
cyklická sekvenace s fluorescenčně značenými terminátory – asymetrická PCR
probíhá v jedné reakční směsi, kde jsou přítomny všechny čtyři typy terminátorů,
z nichž každý je značen jinou fluorescenční barvičkou (Perkin et Elmer, 1995;
Prober et al., 1987 Sanger et al., 1977; Sanger, 1988; Voet etVoet, 1990).
Takto získané fluorescenčně značené produkty jsou následně elektroforeticky za
denaturačních podmínek rozděleny na polyakrylamidovém gelu nebo v kapiláře
automatického sekvenátoru a detekovány. U automatických přístrojů je délka fragmentů
snímána pomocí laserového detektoru. Laserem excitované fluorescenční barvičky
emitují záření různých vlnových délek podle typu použitého fluorochrómu. Pořadí
nukleotidů je automaticky odečítáno detektorem a zaznamenáváno v počítači. Sekvence
je následné komplexně analyzována speciálním softwarovým programem (9).

Obr.3-XIV: Schéma sekvenování. Koncové inhibitory elongace (dideoxynukleotidy) – A C G T (9)

Obr.3-XV: Detekce fragmentů DNA, na konci fluorescenčně označených (A C G T), v automatické
metodě terminace řetězce DNA v sekvenčním gelu. Detekce laserovým paprskem při průchodu kapilárou
(9)

3.7.2. Fragmentační analýza DNA
Fragmentační analýza DNA je podobně jako sekvenování založena na selektivní
PCR amplifikaci DNA, následné kapilární elektroforéze vzorků a konečné selekci
fluorescenčně značených fragmentů laserem. Zatímco při sekvenační analýze za pomoci
jediného primeru se generují značené fragmenty všech délek a s jejich pomocí se určuje
kompletní pořadí bází v sekvenci, při fragmentační analýze je předmětem zájmu jen
velikost fragmentu, jeho kvantita, případně změna pohyblivosti při elektroforéze (15).
Široké uplatnění má tato metoda při analýze mikrosatelitních markerů (STR).
Provede-li se PCR amplifikace těchto polymorfních oblastí a vzniklé fragmenty jsou
následně analyzovány elektroforetickou separací, získá se efektivní nástroj k určení
lidské identity či ke studiu dědičných linií a konstrukci genetických map.
Pro použití v databázích DNA byly vytipovány některé standardní lokusy, které
jsou zahrnuty ve většině komerčních kitů pro fragmentační analýzu. V roce 1997 FBI

[Federal Bureau of Investigation] vybrala třináct STR lokusů a vložila do
kriminalistického systému CODIS [Combined DNA Index System].
Výraznou předností fragmentační analýzy na automatickém genetickém
analyzátoru je fluorescenční značení fragmentů, které odstraňuje práci s radioaktivitou a
zároveň systémem čtyř barev umožňuje souběžnou analýzu několika vzorků. Rychlost a
reprodukovatelnost výsledků, možnost vyhodnocení dat a minimální množství potřebné
DNA jsou dalšími výhodami oproti klasickým metodám (15).
Název lokusu
CSF1PO
FGA
TH01
TPOX
vWA
D3S1358
D5S818
D7S820
D8S1179
D13S317
D16S539
D18S51
D21S11

Lokace (umístění
v genomu)
5q33.3–34
4q28
11p15.5
2p23
12p12
3p
5q21–31
7q11.21-22
8
13q22-31
16q24
18q21.3
21q21

Motiv repetice

Rozsah alel

Počet alel

TAGA
CTTT
TCAT
GAAT
(TCTG) (TCTA)
(TCTG) (TCTA)
AGAT
GATA
(TCTA) (TCTG)
TATC
GATA
AGAA
komplexní

6 – 16
15 – 52
3 – 14
6 – 13
10 – 24
9 – 20
7 – 16
6 – 15
8 – 19
5 – 15
5 – 15
7 – 27
24 – 38

15
69
20
10
28
20
10
22
13
14
10
43
70

Tab.3-8: Základní parametry 13 STR lokusů zahrnutých v systému CODIS (upraveno Butler, 2001)

3.7.2.1. Princip fragmentační analýzy
Automatický genetický analyzátor je založen na principu kapilární
elektroforézy fluorescenčně značených DNA fragmentů. Má využití jednak pro
sekvenování DNA, jednak pro fragmentační analýzu. Jednotlivé DNA fragmenty jsou
elektroforézou v kapiláře rozděleny a postupně detekovány laserovým detektorem.
Při fragmentační analýze se připraví fragmenty DNA PCR reakcí s jedním nebo
několika páry primerů, kdy jeden primer z každého páru je fluorescenčně značený.
V průběhu jediného běhu (dráze) se pak může současně analyzovat několik různých
fragmentů za předpokladu, že se navzájem liší svou délkou nebo jsou označeny různými
fluorescenčními barvami. Spolu s každým vzorkem běží interní velikostní standard
[délkový standard], který slouží jako referenční bod pro přesnější a preciznější určení
velikosti neznámých DNA fragmentů. Je možné využít až pět různých fluorescenčních
značek, přičemž pátá je vyhrazena pro délkový standard (16).
DNA velikostní standardy jsou dvouřetězcové DNA fragmenty definované
délky, které jsou na 5´-konci značeny fluorescenčními barvivy Cy5 nebo Cy5.5. To, že
velikostní standardy běží ve stejné dráze se vzorkem eliminuje chybu, která často
vzniká v důsledku variability při rozdělené separaci standardů a vzorků. Odpadá tak
nepřesnost odečtu velikosti analyzovaného fragmentu na základě srovnání dvou drah.
Velikostní standardy musí splňovat tyto kritéria:
spektrum fragmentů velikostních standardů by mělo co nejtěsněji obklopovat
neznámý fragment, aby bylo možné co nejpřesněji stanovit jeho délku.

velikostní standardy musí být označeny jinými fluorescenčním barvivem, než je
neznámý fragment (17).
Analýza je prováděna na křemíkové kapiláře za použití polymeru POP4 na bázi
polyakrylamidu. Vzorky jsou umístěny do automatického dávkovače. Vyplní se seznam
vzorků, pořadí nástřiků a parametry analýzy v počítačovém programu. Na závěr se
kvantifikují píky jednotlivých fragmentů (16).
Fragmentační analýza tedy umožňuje seřazení velikostních standardů mezi
dráhami, identifikaci neznámých fragmentů a výpočet jejich velikosti na základě
známých hodnot standard, které slouží jako referenční body.
3.7.3. Aplikace a omezení
Stejně jako fragmentární analýza vychází i sekvenování DNA z některých
předpokladů. První z nich je homogenita zkoumaných sekvencí. Nehomogennost
způsobená kontaminací templátové DNA, nebo polymorfismem v důsledku mezialelové
proměnlivosti, může vést k chybným výsledkům.
Nároky na čistotu templátové DNA jsou při sekvenování mnohem vyšší na
rozdíl od jednoduchého molekulárního screeningu. To se týká i přesnosti amplifikace.
Některé typy polymeráz jsou charakteristické vysokou frekvencí inkorporace
nesprávného nukleotidu a riziko chybné replikace (tj. sekvenování nikoli původní
sekvence, ale novotvaru vzniklého během amplifikace) se proto zvyšuje s počtem cyklů
PCR stejně jako při automatickém sekvenování (8).
Aplikační možnosti sekvenování nukleových kyselin spadají především do
výzkumu evoluce genů. Tato kategorie zahrnuje studium vlastních molekulárních
procesů včetně vzniku nových alel či lokusů, regulace procesů na molekulární úrovni
atd. Přestože většina z těchto aplikací je spíše čistě molekulárně-biologická, znalost
příslušných sekvencí je důležitá pro charakterizování některých markerů (např.
mikrosatelitů), používaných v populačních a genetických studiích. Totéž platí i pro
jejich lemující oblasti, které mohou sloužit jako matrice pro syntézu příslušných
primerů. Sekvenováním regulačních oblastí eukaryotických genů byla například zjištěna
důležitá role tandemových repeticí - mikrosatelitů při regulaci exprese těchto genů nebo
při vazbě některých proteinů.
Projekt lidského genomu - HUGO [Human Genome Project] je jedno z velkých
úsilí, sekvenovat všech 3,3 miliard párů bází lidského genomu. Tento projekt je
zaměřen na konstrukci podrobných genových a fyzických map genomu identifikací a
určení řady markerových sekvencí, umístěných zhruba každých 100 000 bp podél
každého ze 24 lidských chromozomů a určení jejich pořadí. Každý z úseků
chromozomů mezi dvěma markery je poté sekvenován (1).
Tento projekt je kritizován vědci, kteří zdůrazňují, že kolem 95% lidského
genomu zřejmě postrádá informační obsah (tzv. odpadková DNA) a že by bylo mnohem
užitečnější sekvenovat jen geny, které jsou předmětem našeho zájmu. Naopak zastánci
projektů lidského genomu namítají, že o organizaci a vlastnostech lidského genomu
víme tak málo, že jeho sekvenaci je třeba brát jako velký význam a přínos budoucím
generacím.
Mnoho laboratoří ve světě je zapojeno do tohoto projektu, jehož cílem je analýza
a pochopení organizace našeho genetického materiálu. Nově získané znalosti by také
umožnily v budoucnu kvalifikované zásahy do struktury DNA – např. léčení dědičných
chorob, rakoviny a možná i ovlivnění stárnutí (Brouček, 1996).

II. Praktická část

4. Protokoly použitých metod
Praktická část mé diplomové práce byla provedena v laboratoři katedry
antropologie a genetiky člověka Přf UK v Praze, na Endokrinologickém ústavu v Praze
a dále v laboratoři Forenzního DNA servisu v Praze.

4.1. Popis vzorků
Jako zdroj genetického materiálu (DNA) byly použity fragmenty kostí (na
optimalizaci primerů byla použita krev). Všechny vzorky byly rozděleny do dvou
souborů. První, kontrolní, tvoří kosti neznámého původu s předem antropometricky
určeném pohlaví. Jedná o recentní vzorky stářím do 100 let, na kterých byly metody
ověřeny a poté aplikovány na kostech starších. Další soubor kostí je z Kněževse u
Prahy, datovaný 2 400 – 2 000 př.n.l..
Do prvního, kontrolního souboru spadají čtyři vzorky kostí. Recentní kosti byly
pracovně označeny písmeny a čísly:
M1 – pravá kost stehenní, muž
Z1 – levá kost stehenní, žena
M2 – levá kost stehenní, muž
Z2 – levá kost stehenní, žena
Kosti byly dále rozděleny - každá na 2, podle části zajištění vzorku na kosti (diafýza,
epifýza). Tyto na další 2 podle množství kostního prášku v jednotlivém vzorku (0,5g; 1
g). Nakonec ještě podle odlišné délky inkubace (4h, 12h, 20h a 48h) v extrakčním pufru
na 4 soubory. Recentní kosti tvoří soubor celkem o 64 vzorcích. Příkladem: M1, E1/48
znamená - muž, epifýza, 1 g kostního prášku / 48h inkubace.
Druhý soubor obsahuje kosterní fragmenty z let 2 400 – 2 000 př.n.l.
z pohřebiště Kněževes. Kosti pocházejí ze tří hrobů označených č. 823 (A, C, D, H, I,),
č. 2545 (A, B) a č. 2399 (A, B). Tvoří celkem 11 vzorků:
K1 (823/A) – fragment pravé poloviny dolní čelisti
K2 (823/H) – fragment pravé poloviny dolní čelisti
K3 (823/D) – kosterní fragment krania
K4 (823/I) – fragment pravé poloviny dolní čelisti
K5 (823/C) – fragment levé horní čelisti
K6 (823/C) – fragment levé horní čelisti
K7 (823/A) – fragment pravé poloviny dolní čelisti
K8 (2545/A) – část žebra
K9 (2545/B) – pravá lopatka
K10 (2399/A) – fragment pravé horní čelisti
K11 (2399/B) – fragment pravé horní čelisti

4.2. Příprava materiálu
Důležitý krok je příprava materiálu k izolaci. Kosti musí být zbaveny nečistot a
případných inhibitorů reakce. Nezbytné je proti-kontaminační opatření potřebných
předmětů pro izolaci, PCR reakci a následnou elektroforézu. Do tohoto opatření patří i
sterilizace používaných roztoků pod UV lampou.
4.2.1. Proti-kontaminační opatření
Ochranné pomůcky jako: latexové rukavice na jedno použití, obličejová rouška
na jednou použití (vhodná především při mletí kostí), laboratorní plášť; je nutné
používat během celé izolace, amplifikace a při jakékoliv další manipulace se vzorky.
Další předměty jako: špičky a zkumavky – po použití hned vyhodit. Pinzety,
skalpely, nádoby na roztoky (odměrné válce, kádinky, atd.) po každém použití
dekontaminovat 60 min při teplotě 120°C.
Roztoky potřebné k izolaci byly vystaveny 20 minut UV záření.
4.2.2. Čištění povrchu vzorků a následné mletí
Jelikož každá izolační metoda byla prováděna za jiných laboratorních podmínek,
spočívalo i čištění a mletí kostí odlišně na každém kosterním souboru.
První soubor (recentní kosti) - postup:
1. Kosti očistit skalpelem a brusným papírem asi 0,5 mm z povrchu. Opláchnout v
5% hypochloridu sodném. Skalpelem dále odstranit spongiózu z vnitřku kosti.
Kosti přenést i s filtračním papírem pod UV lampu, dekontaminovat 30 minut.
Poté opláchnout ve fyziologickém roztoku.
2. Sterilizovat nerezovou pilku a svěrák. Kost umístit do svěráku a rozdělit na tři
části (2 epifýzy, 1 diafýza). Z jednotlivých částí nařezat plátky.
3. Prach, který zůstane na filtračním papíru přesypat do označených zkumavek a
následně navážit vzorky na 0,5 g a 1 g.
Druhý soubor (pohřebiště Kněževes) – postup:
1. Jednotlivé fragmenty nařezat pilkou na malé kousky asi 2 x 1 cm a odstranit 3
mm povrchovou vrstvu zubní vrtačkou s brusným papírem. Poté namočit ve
fyziologickém roztoku.
2. Přenést pod UV lampu a nechat 1 minutu dekontaminovat. Vyndat a následně
jemně obrousit povrch fragmentu kosti. Zabalit do sterilního obalu a dát do
tekutého dusíku zmrazit na 10 minut.
3. Kosti rozdrtit v třecí misce. Dát do nerezových trubiček, přidat magnetické
drtítko, uzavřít nerezovými zátkami. Umístit trubičky do mlýnku, nalít tekutý
dusík a nechat drtit 20 minut.

4.3. Izolace DNA
Jedním z hlavních cílů práce bylo porovnat účinnost a výtěžnost jednotlivých
izolačních metod. K získání aDNA, byly použity čtyři metody:
fenol-chloroformová metoda (speciálně upravená pro izolaci ze starých kostí)
metody založené na adsorpci na silikát:
- izolace kitem QIAamp® DNA Mini Kit firmy QIAgen
- izolace kitem DNA IQTM System firmy Promega
metoda dle Kalmár/Bachrati - adsorpce na Dextran Blue

4.3.1. Fenol-chloroformová extrakce
1. Kostní prášek resuspendovat v pufru: 100 mM NaCl
10 mM TrisHCl
25 mM EDTA
→ pH = 8,0
0,1 mg/ml proteinázy K
2. Inkubovat (4, 12, 20 a 48h) při teplotě 37oC na vertikální rotaci.
3. Purifikovat 1x objemem roztoku: fenol: chloroform: izoamylalkohol
(25 : 24 :1).
4. Centrifugovat při 4 000 rmp / 15 min.
5. Odpipetovat vrchní vodní fázi do čistých zkumavek.
6. Přidat 1x objem: chloroform: izoamylalkohol (24 : 1).
7. Centrifugovat při 4 000 rmp / 15 min.
8. Přidat 2x chlazeného objemu etanol a 1/10 objemu 3 M CH3COONa.
9. Dát na 20 min do -20oC.
10. Centrifugovat při 13 000 rmp / 10 min.
11. Vylít etanol a nechat oschnout.
12. Přidat 30 µl TE pufru.
Příprava TE pufru:
1. 1,21 g Tris rozpustit v 800 ml ddH2O
→ pH = 7,5 pomocí HCl.
2. Přidat 0,037 g Na2EDTA
→ pH = 7,5 pomocí HCl.
3. Doplnit ddH2O do objemu 1 000 ml.
Do druhého souboru kostí, z pohřebiště Kněževes, bylo do extrakčního pufru ke
každému vzorku přidáno ještě činidlo N-phenacetylthiazolum bromide (PTB) o
koncentraci 2,5 mM a poté inkubováno12h při teplotě 37°C. Vzorky byly následně
zkoncentrovány Microconem. Extrahované vzorky z tohoto souboru byly pořízeny doc.
RNDr. Ivanem Mazurou, CSc.

823/A

Hmotnost kostního prášku
ve vzorku [g]
1,2

Objem izolátu po
přečištění [µl]
15

K2
K3

823/H
823/D

1,0
1,0

10
15

K4

823/I

1,2

12

K5
K6

823/C
823/C

1,2
0,6

10
10

K7
K8

823/A
2545/A

0,8
1,0

15
15

K9
K10

2545/B
2399/A

1,0
1,2

15
10

K11

2399/B

1,2

12

Vzorek

Označení hrobu

K1

Tab.4-1: Hmotnosti kostního prášku a objemy vzorků po přečištění použitého na souboru z Kněževse

4.3.1.1. Zakoncentrování DNA vzorků
1. Extrahovaný vzorek přemístit do zkumavky Microcon (Milipore).
Centrifugovat 500xg (3,5 x 1 000 rpm), co proteče přes filtr, postupně
odlévat. Za asi 12 min dostat z 500 µl vzorku 10µl.
2. Převrátit filtr, aby se z něj vzorek dostal. Centrifugovat 5 000 rpm / 3 min.
4.3.2. Izolace kitem QIAamp® DNA Mini Kit firmy QIAgen
1. Ke cca 2 g kostního prášku přidat 15 ml ATL pufru (součást kitu), zahřátého
na 55°C. Dále: 1 ml proteinázy K (20 mg/ml)
250 µl 1M DTT [dithio threitole, dithiotreitol]
2. Inkubovat 18 – 24 hodin při teplotě 55°C a míchat při 750 rpm. Zahřát AL
pufr (součást kitu) na 55°C a přidat 16,5 ml do vzorku. Inkubovat 1 hodinu
při teplotě 70°C a míchat při 750 rpm. Poté centrifugovat při 3 000 rpm / 5
minut
3. Označit novou zkumavku a dát do ní 16,5 ml etanolu. Přemístit supernatant
k etanolu a smíchat. Ke vzorkům, kde je v označení písmeno B, přidat ještě,
smíchat. 1/3 vzorku přepipetovat centrifugační kolonky a stočit,
centrifugovat 3 000 rpm (6 000xg) / 1 min. Po každé centrifugaci odstranit
dolní přefiltrovanou část. Takto opakovat ještě 2x.
4. Do centrifugační kolonky přidat 10 ml AW1 pufru (promývací pufr; součást
kitu). Stočit 3 000 rpm/5 min. Odstranit dolní přefiltrovanou část.
5. Dále přidat 10 ml AW2 pufru (promývací pufr; součást kitu). Centrifugovat
3 000 rpm / 15 min.
6. Přemístit kolonku do čisté zkumavky. Zahřát AE pufr (součást kitu) na 70
°C, 3 ml AE pufru přidat do zkumavky. Inkubovat 5 minut při teplotě 70°C.
Centrifugovat 3 000 rpm / 2 min. To opakovat ještě 1x. Poté centrifugovat
3 000 rpm / 5 min.
7. Přemístit vzorek (dolní přefiltrovanou část) zkumavek Centricon
CentriPlus membránou. Centrifugovat 3 000 rpm / 3 min. Přidat 5 ml ddH2O
a opět centrifugovat 3 000 rpm / 3 min.
8. Vodu odlít, zkontrolovat membránu, aby na ní zůstalo cca 500 µl vzorku.
Přidat 3 ml ddH2O a centrifugovat 3 000 rpm / 2 min.
9. Vzorek o objemu cca 500 µl přemístit do čisté zkumavky.
4.3.3. Izolace kitem DNA IQTM System firmy Promega
1. Kostní prášek resuspendovat v pufru (1,5 g kostního prášku / 3 ml pufru):
10 mM Tris-HCl
100 mM NaCl
50 mM EDTA
10 mM DTT
0,5 % SDS
200 µl proteinázy K (200 mg/ml)
2. Vortexovat, poté inkubovat v 56°C přes noc za stálého míchání.
3. Centrifugovat 5 min / 2 600 g.
4. Odebrat čistý supernatant do čisté zkumavky (po 500 µl).
5. Přidat 2x objemu lyzačního pufru (součást kitu) a 15 µl pryskyřice
(paramagnetický resin). Vortexovat.
6. Inkubovat 10 min při laboratorní teplotě.

7. Vložit zkumavky do magnetického stojánku – dojde k separaci. Opatrně
odebrat veškerou tekutinu (nenabrat pryskyřici ze stěny zkumavky).
8. Přidat 100 µl lyzačního pufru (součást kitu). Vyjmout ze stojánku a
vortexovat.
9. Vrátit zkumavku do magnetického stojánku - dojde k separaci.
10. Opatrně odebrat veškerou tekutinu (nenabrat pryskyřici ze stěny zkumavky).
11. Přidat 100 µl promývacího pufru (součást kitu); vyjmout ze stojánku;
vortexovat.
12. Vrátit zkumavku do magnetického stojánku – dojde k separaci.
13. Opatrně odebrat veškerou tekutinu (nenabrat pryskyřici ze stěny zkumavky).
14. Promytí opakovat ještě 2x.
15. Nechat zkumavku otevřenou ve stojánku 5 – 15 min, tak aby nedošlo
k vyschnutí.
16. Přidat 50 µl elučního pufru:
10 mM Tris-HCl
→ pH = 8, 0
0,1 mM EDTA
17. Vyjmout ze stojánku, vortexovat a inkubovat 10 min v 65°C.
18. Umístit do magnetického stojánku. Odebrat tekutinu obsahující DNA do
čisté zkumavky.
19. Uchovat maximálně při 4°C po dobu několika měsíců.
4.3.4. Metoda dle Kalmár/Bachrati - adsorpce na Dextran Blue
1. Kostní prášek resuspendovat v pufru (750 mg kostního prášku / 1,6 ml
pufru): 0,1 M EDTA
0,5% N-laurylsarcosine-Na (laurylsarkosin vápenatý)
10 mg/ml proteinázy K
2. Vortexovat a inkubovat při teplotě 37oC celou noc, dát na vertikální rotaci.
3. Centrifugovat 12 000 rmp / 10 min.
4. Odpipetovat supernantant a dát do čistých zkumavek.
5. K supernantanu přidat: 3,5 µl Dextran Blue (1µg/µl)
250 µl 4M NH4-acetát
500 µl etanolu
6. Centrifugovat na 12 000 rmp / 10 min.
7. Dát do -70oC na 7 min.
8. Centrifugovat 14 000 rmp / 15 min při teplotě 4oC.
9. K vysrážené DNA přidat 30 µl destilované vody a skladovat při teplotě –
20°C.

4.4. Kvantifikace DNA
V této práci byla kvantifikace DNA určována nespecificky (detekce
inkorporovaného barviva - ethidiumbromid na gelové elektroforéze, spektrofotometrie)
a specificky (kvantitativní Real-time PCR).
Při barvení etidiumbromidem může být na agarózovém gelu detekováno min 50
i více ng DNA. Vzhledem tomu, že extrahovány byly vzorky s menším množstvím
DNA než uvedená koncentrace, na gelové elektroforéze (3% gel) nebyla viditelná žádná
DNA. Proto byly k měření čistoty a koncentrace DNA použity zbylé dvě kvantifikační
metody – spektrofotometrie a RT-PCR.

4.4.1. Spektrofotometrie
Před měřením je nutné, aby DNA byla dokonale rozpuštěna v TE pufru pro
fenol-chloroformovou metodu a ve sterilní H2O pro metodu dle Kalmár/Bachrati. Tzn.
pokud je vzorek zmražen, inkubovat jej minimálně půl hodiny při 55°C, Dále je nutné
vzorek promíchat, aby DNA nebyla usazena na dně zkumavky.
Pro vynulování (blanc) byla použita ddH2O a TE pufr (sterilizován pod UV
lampou 20 min.).
Stanovení koncentrace izolované DNA je provedeno přístrojem automaticky po
vložení vzorku do kalibrátoru. Po každém měření je nutno kyvetu propláchnout
destilovanou vodou a následně etanolem.
Postup:
1. DNA rozpustit v horkovzdušném bloku, promíchat a opatrně vortexovat (aby
DNA nebyla usazena na stěnách zkumavky).
2. Kyvetu naplnit destilovanou vodou / TE pufrem; spektrofotometr nastavit na
nulu (blanc).
3. Do kyvety napipetovat 998 µl ddH2O / TE pufr a 2 µl DNA, důkladně protřepat
a dát do spektrofotometru. Změřit a zapsat absorbanci DNA a ratio.
4. Vypočítat koncentraci DNA podle vzorce:
c1 = K1 x A1 x 100 – K2 x A2 x 100
K2.............36,0
K1.............62,9
A1............. absorbance při 260 nm
A2.............absorbance při 280 nm
K1, K2……konstanty, kolikrát byla DNA naředěna, v tomto případě 100x.
Spektrofotometr je nastaven, aby u každého vzorku DNA proběhlo měření 2x.
Výsledky byly zapsány a zhodnoceny. U těch vzorků, kde byly naměřeny dvě různé
hodnoty, byly brány v úvahu ty, které vykazovaly větší množství DNA ve vzorku.
4.4.2. Kvantitativní Real-Time PCR
Kvantitativní RT-PCR byla zvolena k naměření koncentrace lidské DNA ve
vzorcích. Dále k optimalizaci primerů - detekovat jejich aktivitu při co nejnižší
koncentraci DNA ve vzorku. Je to velmi citlivá metoda, takže i vzorky, které byly
podrobeny spektrofotometrii, byly ověřeny ještě kitem QuantifilerTM na qRT-PCR.
Měření každého vzorku bylo provedeno vždy v duplikátu (2x) pro vyšší přesnost
měření. Reakční směs se připravuje podobně jako pro klasickou (symetrickou) PCR
reakci (viz dále), ale celkový objem se musí zdvojnásobit. Ke vzorkům na destičku se
musí aplikovat ještě negativní kontrola K-, aby se vyloučila případnou kontaminaci
reagencí, pozitivní kontrola K+ o známém DNA templátu a standardy na kalibrační
přímku.
Před přípravou reakční směsi musí být spočítána koncentrace a množství
jednotlivých komponent. Průběh qRT-PCR vyžaduje následující reagencie: Mg2+ iontů,
2 primerů (AMELX/Y, 80/83 bp), barviva SYBR Green Supermix, PCR H2O a
samozřejmě DNA templátu.

Konponenta

Objem v 1 reakci qPCR [µ1]

SYBR Green I
50 mM MgCl2
2 primery
PCR H2O
aDNA templát

15
0,3
0,05 (každý)
12,4
2

Tab.4-2: Koncentrace a množství jednotlivých komponent k jedné reakce o objemu
30 µl (Hájková et Vaněk, 2006)

Na optimalizaci primerů byly použity vzorky krve muže a ženy, které byly
ředěny vodou do objemu 2 µl. Použité byly objemy DNA templátu (od obou pohlaví) ve
vzorku: 0,2; 0,5; 0,7; 1,0 a 1,5 µl.
Příprava reakční směsi:
MM = [(počet reakcí x 2)+ 1] x objem jedné reakce
Přiklad: 5 vzorků → 10 reakcí, po 30 µl
MM = [(5 x 2) +1] x 30= 330µl
MgCl2 – zásobní roztok 50 mM; do reakce 2,25 mM →
330 / (50 / 2,25) = 14,85 µl
Primery – zásobní roztok 100 pmol/ µl; do reakce 5 pmol →
5 x 11 reakcí = 55 pmol
55 / 100 = 0,55 µl
Barvivo SYBR Green Supermix obsahuje: 100 mM KCl
40 mM Tris-HCl (pH = 8.4)
0,4 mM dNTPs
50 U/ml Taq polymerázu
6 mM MgCl2
20 mM fluorescenční barvivo
do reakce 15 µl / jedna reakce →
15 x 11 reakcí = 165 µl
PCR H2O – do reakce 12,4 µl / jedna reakce →
12,4 x 11 reakcí = 136,4 µl
K-, negativní kontrola - pufr obsahuje: 0,1 mM EDTA
10 mM Tris-HCl (pH = 8,0)
Standarda
Std.1
Std.2
Std.3
Std.4
Std.5
Std.6
Std.7
Std.8

Koncentrace
[ng/µl]
50,000
16,700
5,560
1,850
0,620
0,210
0,068
0,023

Minimální
množství
10µl [200 ng/µl stock] + 30µl T10E0,1 buffer
10µl [Std.1] + 20µl T10E0,1buffer
10µl [Std.2] + 20µl T10E0,1buffer
10µl [Std.3] + 20µl T10E0,1buffer
10µl [Std.4] + 20µl T10E0,1buffer
10µl [Std.5] + 20µl T10E0,1buffer
10µl [Std.6] + 20µl T10E0,1buffer
10µl [Std.7] + 20µl T10E0,1buffer

Tab. 4-3: Ředění standardů kitu QuantifilerTM

Ředění
4x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Postup:
1. Nejprve smíchat všechny komponenty reakční směsi v 2 ml zkumavce, pořádně
vortexovat.
2. Připravit si sterilní destičku a postupně rozpipetovat – nejprve reakční směs (28
µl) po stěně destičky, poté DNA templát (2 µl) špičkou na dno. Na destičku
přidat i K-, K+ se standardy. Nakonec přelepit lepící folií.
3. Takto připravenou destičku přenést do místnosti s termocyklérem. Odstranit
bublinky ze dna destičky jemným poklepáním. Vložit do PCR termocykléru.
4. Pustit počítač, který zaznamenává průběh reakce. Naprogramovat PCR
termocyklér a spustit.
Fáze amplifikace

Teplota [°C]

Čas

Počet opakování

Iniciační denaturace
I. stupeň

94
94
55
72
72

4 min
30 s
45 s
30 s
7 min

40x

Finální elongace

Tab. 4-4: Protokol RT-PCR reakce, použitý na optimalizaci primerů

4.5. Amplifikace DNA
Pro PCR reakci je nezbytné vytvořit tzv. reakční směs [mastermix, MM], jejíž
celkový objem se pohybuje v rozmezí 20 – 100 µl, ale reakci lze uskutečnit i s menšími
objemy, např. 10 µl. Mezi komponenty reakční směsi patří: testovaná DNA - templát
DNA, 2 primery (AMELX/Y), deoxyribonukleotidtrifosfáty (dATP, dGTP, dCTP,
dTTP) – dNTP, DNA polymeráza (Taq polymeráza), PCR pufr, Mg2+ ionty (MgCl2),
ddH2O.
Mastermix je vždy objemově násobkem objemu jedné reakce a počtu reakcí + 1
(kontrolní – místo DNA je ddH2O). Například pro teplotní gradient annealingu
(nasednutí) primerů AMELX/Y k templátu je potřeba 12 vzorků o objemu 25 µl = 22,5
µl + 2,5 µl DNA (Na každý vzorek v termocykléru působí jiná teplota v rozmezí 50 –
65°C. Následná elektroforéza ukáže teplotu, která je vhodná pro nasednutí primerů na
templát.). Tzn. mastermix, pro 13 vzorků, má celkový objem (12 + 1) x 25 µl = 325 µl.
Nakonec se mastemixu přidá Taq polymeráza, se kterou se musí pracovat opatrně a
rychle, protože při vyšších teplotách než 4°C vytváří nespecifické produkty. Mastermix
se rozdělí do zkumavek, nakonec je přidán DNA templát.
Před přípravou mastermixu je nutné spočítat objemy jednotlivých jeho
komponent. Je také důležité kontrolovat jejich koncentraci, protože každá firma dodává
komponenty s jinými charakteristikami. Jelikož každá složka reakční směsi ovlivňuje
celý průběh reakce, je nutné najít její optimální koncentraci a kvalitu. Žádný
optimalizační protokol, běžně dostupný v laboratorních manuálech či na internetu, nelze
aplikovat na konkrétní laboratoř.

Komponenta

Zásobní roztok

Složení na 1 PCR reakci

aDNA templát

neznámá koncentrace

2,5 µl

MgCl2

25 mM

2,25 mM

dNTP

2,5 mM

0,2 mM

2 primery

100 pmol/µl (každý)

5 pmol (každý)

Taq polymeráza

5 U/µl

0,025 U/1µl

PCR pufr

10x

1x

voda

-

doplnění do objemu reakce

Tab.4-5: Komponenty a koncentrace PCR reakce aplikované v této studii dle protokolu Bromové

Příprava reakční směsi:
MM = (počet reakcí + 1) x objem jedné reakce
Příklad: teplotní optimalizace primerů - 12 reakcí po 25 µl
MM = (12 + 1) x 25 = 325 µl
MgCl2 – zásobní roztok 25 mM; do reakce 2,25 mM →
325 / (25 / 2,25) = 29,25 µl
dNTP – zásobní roztok 2,5 mM; do reakce 0,2 mM →
325 / (2,5 / 0,2) = 26 µl
10x PCR buffer obsahuje: 100 mM Tris-HCl, pH = 8,3
500 mM KCl
zásobní roztok je 10x koncentrovaný, do reakce 1x →
325 / 10 = 32,5 µl
Primery – zásobní roztok 100 pmol/ µl; do reakce 5 pmol/µl (0,05 mM) →
5 x 13 reakcí = 65 pmol
65 / 100 = 0,65 µl (každého)
Taq DNA polymeráza – zásobní roztok 5U/µl; do reakce 0,025 U/µl →
325 x 0,025 = 8,125 U
8,125 / 5 = 1,625 µl
Voda 325 – (templát: 2,5 x 13) – 29,25 – 26 – 32,5 – (2 x 0,65) – 1,625 =
= 201,825 µl
Postup:
1. Do 2 ml zkumavky dát nejdříve ddH2O, pufr a potom ostatní komponenty bez
templátu. Mastermix řádně vortexovat.
2. Rozpipetovat objem do jednotlivých PCR zkumavek a postupně k nim přidávat
DNA templát - celý extrakt DNA před odběrem centrifugovat. Do zkumavky,
která slouží jako negativní kontrola napipetovat místo templátu DNA sterilní
vodu. K pozitivní kontrole připipetovat DNA o známém pohlaví.
3. Uzavřené zkumavky opatrně přenést do PCR termocykléru.
4. Na termocykléru nastavit teplotní program cyklů a PCR profil. Spustit reakci.

Fáze amplifikace

Teplota [°C]

Čas

Počet opakování

Iniciační denaturace
I. stupeň

94
95
50 - 65
72
72

5 min
30 s
30 s
1 min
10 min

34x

Počet opakování

Finální elongace

Tab.4-6: Amplifikační protokol – teplotní gradient primerů
Fáze amplifikace

Teplota [°C]

Čas

Iniciační denaturace
I. stupeň

94
94
58
94
56,5
72
94
55,5
72
72

2 min
20 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
5 min

II. stupeň

III. stupeň

Finální elongace

9x

25x

11x

Tab. 4-7: Amplifikační protokol PCR podle Bromové, pro systém AMELY/X (80/83 bp)

4.6. Detekce DNA fragmentů
Rychlost průstupu gelovou matrix závisí na několika parametrech. Je závislá na
velikosti fragmentů, hustotě gelu, použitého pufru a aplikovaném napětí.
V elektroforetickém gelu je zároveň s analyzovanými vzorky puštěn i
molekulový standard - ladder (fragmenty DNA o známé velikosti) s K- a K+.
Dalším důležitým parametrem pro rozdělení fragmentů ve vzorku je zvolení
správné velikosti napětí. Udává se ve voltech na centimetr, kde centimetry udávají
vzdálenost mezi elektrodami. Pro fragmenty DNA větší než 2 kb by elektrické napětí
nemělo převyšovat 5 – 8 V/cm. U minigelů, při detekcích fragmentů do 3 kb, je
aplikováno 5 – 20 V/cm a celá separace trvá 60 – 90 minut.
Použitý pufr na elektroforézu byl TBE má vysokou pufrovací kapacitu. Celý
proces separace musí probíhat za určitých konstantních chemických parametrů (pH,
iontová síla), které jsou právě udržovány pufrovacím systémem. Pufr je obsažen jednak
v gelu samotném a jednak ve vaničce elektroforetické aparatury.
Barvička (loading buffer) se dává se vzorkem do gelové jamičky. Její použití
spočívá v lepší aplikaci vzorku do gelu a také umožňuje sledovat vývoj
elektroforetického dělení.
Elektroforéza v agarózovém gelu byla použita jen orientačně, na optimalizaci
primerů a k detekci naamplifikované DNA. V případě, že byla DNA přítomna, bylo
možné postoupit k citlivější polyakrylamidové elektroforéze a určit tak pohlaví.

4.6.1. Elektroforéza v agarózovém gelu
Příprava reagencií:
Celkový objem elektroforetické vany je 250 ml
Loading Solution/buffer – zásobní roztok 6x koncentrovaný:
0,25% bromphenol blue
15% Ficol 400
0,5 M EDTA.2H2O
TBE pufr [Tris borát EDTA]:
1. Rozpustit v 1 600 ml H2O: 216 g Tris báze
110 g kyseliny borité
2. Přidat 80 ml 0,5 ml EDTA.
3. Změřit pH na 8,0 – 8,3.
4. Doplnit H2O do celkového objemu 2000 ml.
zásobní roztok je 10x koncentrovaný, do reakce 0,5% →
naředit s H2O na 1 000 ml → 50 ml TBE : 950 ml H2O
Agaróza - zásobní roztok 3%, objem vany 250 ml →
250 x 0,03 = 7,5 g musíme navážit
Ethidiumbromid – použít o koncentraci 5 mg/ml
Postup:
1. Agarózu rozvařit v TBE pufru v mikrovlnné troubě na průhlednou barvu
roztoku, nechat zchladnout na cca 65°C a přidat 25 µl ethidiumbromidu.
2. Nalít do elektroforetické vany s nasazenými hřebeny. Dno vany musí být ve
vodorovné poloze.
3. Nechat ztuhnout maximálně 1 hodinu.
4. Ze ztuhlého gelu vytáhnout hřebeny a gel umístit do elektroforetické aparatury
tak, aby byl 1 – 2 mm ponořený v 0,5x TBE pufru (pH = 8,3).
5. Do jamek nanést 3 µl barvičky (loading buffer) a 5 µl vzorku, do postranních
jamek nanést marker (1µl ladder, 7 µl pufru TBE, 3 µl barvičky).
6. Zapojit zdroj napětí na 100 V/ 0,7 mA/ 0,07 W.
7. Když je barvička v takové vzdálenosti, že již došlo k žádoucímu rozdělení DNA,
vypnout zdroj napětí (asi za 1,5 hodiny).
8. Gel přenést pod UV lampu zdokumentovat a uložit do počítače.
4.6.2. Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu
Příprava reagencií:
Loading Solution/buffer – zásobní roztok 6x koncentrovaný:
(obsah reagencií viz výše)
Akrylamid – zásobní roztok 40%:
1. Rozpustit v 500 ml H2O: 380 g akrylamid
20 g N, N´-methylenbisakrylamid
2. Zamíchat a přidat H2O do celkového objemu 1 000 ml.
TBE pufr – (příprava viz výše)
zásobní roztok je 10x koncentrovaný; do reakce 5x →
naředit s H2O na 1 000 ml → 200 ml TBE : 800 ml H2O
Polyakrylamid – zásobní roztok 14%, celkový objem 50 ml:
1. Smíchat: 18,75 ml 40% zásobního roztoku akrylamidu
5 ml 5x TBE

2. Přidat 26,25 ml H2O, pořádně smíchat.
APS [amonium persulfát] – do reakce 10% o objemu 400 µl
TEMED – do reakce 50 µl
Postup:
1. Skleněné desky umýt vodou, destilovanou vodu a etanolem. Nechat oschnout,
přiložit postranní spacery a upevnit svorkami.
2. Připravit polykarylamidový gel, k němu přidat 400 µl 10% APS a 50 µl TEMED,
zamíchat.
3. Okamžitě nalít mezi dvě skleněné desky, zasunout hřeben, nechat polymerovat cca 2
hodiny.
4. Vytáhnout hřeben, odstranit přebytečný gel z jamek. Na skleněné desky s gelem
nasadit horní díl elektroforetické aparatury a zajistit šrouby. Skla ponořit do
elektroforetické vany a naplnit po rysku 1x TBE pufrem.
5. Do jamek nanést vzorky (20µl vzorku, 2 µl barvičky), pozitivní, negativní kontrolu i
marker (2 µl markeru, 2 µl barvičky, 18 µl TBE).
6. Nasadit víko a pustit na zdroj napětí (500V/2 hodiny).
7. Po vypnutí zdroje napětí vyjmout skleněné desky z aparatury, odstranit svorky,
postranní spacery. Oddělit skleněné desky od sebe.
8. Desku s gelem umístit do vodorovné polohy. Smíchat: 5 µl ethidiumbromidu a 50
ml H2O, nalít na gel a nechat 5 minut působit.
9. Gel umístit pod UV lampu a zdokumentovat.

4.7. Fragmentační analýza

Tato metoda je založena na použití kitu MinifilerTM od firmy Applied
Biosystems. Komerčně dodávaný kit umožňuje amplifikaci 8 STR polymorfismů a
lokusu pro amelogenin. Pro detekci jednotlivých amplifikovaných fragmentů jsou
primery značeny fluorescenčními pigmenty.
ABI Prism 310 (Applied Biosystems) je kapilární elektroforetický přístroj, který
umožňuje separaci a detekci fluorescenčně značených DNA produktů v jediné kapiláře.
PCR produkty z STR amplifikace jsou naředěny deionizovaným formamidem a
smíchány s velikostními standardy. Tyto vzorky jsou poté zakryty gumovým víčkem –
septem a vloženy do stojánku přístroje. Před každým cyklem je kapilára (délka 36 cm)
naplněna roztokem polymeru, který umožňuje velikostní elektroforetickou separaci
fragmentů během elektroforézy. Barevně značené PCR produkty jsou elektrokineticky
nastříknuty do polymerem naplněné kapiláry. Poté jsou separovány sítí polymeru
v kapiláře s elektrickým napětím 15 kV. Po průchodu fluorescenčně značených PCR
produktů, laserový paprsek snímacího zařízení obrazu [CCD, charged-coupled device]
nahrává fluorescenční vlnovou délku a snímá referenční body. Tyto informace jsou
zaznamenány do sběrného souboru dat, který je poté zpracován k determinaci STR
genotypů.
Snímání referenčních bodů STR alel je převedeno do DNA rozměru srovnáním
s pozicí píků velikostních standardů. GeneScan software používá ke klasifikaci
a separaci píků matematickou matici, která byla vytvořena před analýzou STR vzorků.
Genotyper software poté srovnává píky v bp velikosti pomocí alelického žebříčku
(součástí kitu). Zjištěné hodnoty velikostí každé STR zaznamená do výstupního
protokolu (Butler, 2001).

Komponenta
PCR reakční směs (součást kitu
Primer Set (součást kitu)
aDNA templát

Objem v 1 reakci qPCR [µl]
10,5
5,5
max. 10 (1 ng/µl)

Tab. 4-8: Množství jednotlivých komponent pro amplifikaci MinifilerTM. Jedna reakce
o objemu 25 µl

Postup – amplifikace STR lokusů:
1. Vytvořit reakční směs podle tab. 4-8. Vortexovat, aby vznikla homogenní směs.
Rozpipetovat do sterilní destičky pro každý vzorek 15 µl objemu, přidat maximálně
10 µl templátu DNA. Napipetovat K+ o známé koncentraci DNA a K- (místo
templátu DNA přidat 10 µl ddH2O). Nakonec přelepit lepící folií.
2. Takto připravenou destičku přenést do místnosti s termocyklérem. Odstranit
bublinky ze dna destičky jemným poklepáním. Vložit do PCR termocykléru.
3. Pustit počítač, který zaznamenává průběh reakce. Naprogramovat PCR termocyklér
(tab. 4-9) a spustit.
Fáze amplifikace

Teplota [°C]

Čas [min]

Iniciační denaturace
I. stupeň

95
94
59
72
60
25

11
1
1
1
60
-

Finální elongace
Finální inkubace

Počet opakování

28x

Tab.4-9: Protokol PCR reakce pro analýzu autozomálních STR a lokusu pro amelogenin

Příprava PCR produktu před analýzou na sekvenátoru kitem MinifilerTM:
1. Ve zkumavce s septem smíchat: 1,5 µl PCR produktu
24,5 µl neionizovaného formamidu
0,5 µl vnitřního standardu
2. Vzorek denaturovat 5 min při 95°C. Poté ihned zchladit v chladícím stojánku.
Postup – příprava sekvenátoru:
1. Zapnout počítač a ABI Prism 310 Genetic Analyzer. Do přístroje zavést kapiláru
a hadříkem navlhčeným isopropanolem či methanolem otřít detekční okénko.
2. Stříkačku naplnit POP4 polymerem (Performance Optimized Polymer;
elektroforetické medium). Zředit 10X buffer (elektroforetický pufr) s ddH2O –
1,5 ml 10X buffer + 13,5 ml ddH2O. Naplnit zředěným elektroforetickým
pufrem (1X pufr) nádržku (anoda) sekvenátoru po červenou hladinku.
3. Naplnit ampulku (katoda) 1X pufrem a umístit na pozici 1 stojánku sekvenátoru.
Na pozici 2 umístit ampulku naplněnou ddH2O po černou hladinku.
4. Na pozici 3 umístit ampulku s destilovanou H2O, která slouží jako odpadní.
Postupně se bude destilovaná voda odpařovat a je potřeba jí doplňovat. Kapilára
musí být vždy v kontaktu s tekutinou.
5. Po denaturaci vzorků (PCR produktů) 5 min při 95°C, zchlazení, vložit destičku
do sekvenátoru. Uzavřít dvířka přístroje a spustit program.

5. Výsledky
Do studovaného souboru bylo zařazeno celkem 15 vzorků pocházejících z
různých období. 4 vzorky staré asi 100 let a 11 vzorků z 2. století př.n.l.
Nejprve byla ze všech vzorků izolována DNA pomocí čtyř různých extrakčních
metod (fenol-chloroformová extrakce, izolace DNA Mini Kit firmy QIAgen, izolace
kitem DNA IQTM Systém firmy Promega, metoda dle Kalmár/Bachrati - adsorpce na
Dextran Blue). Po několika dnech bylo stanoveno množství DNA ve vzorcích pomocí
spektrofotometrie a qRT-PCR.
U vzorků, kde podařilo získat DNA v dostatečném množství, bylo přistoupeno
k amplifikaci části genu kódující amelogenin. Aby PCR úspěšně proběhla, bylo nutné
vyladit amplifikaci postupnou změnou jednotlivých podmínek reakce. Po každé
provedené PCR metodě byla provedena kontrolní elektroforéza na agarózovém gelu za
účelem zjistit, zda amplifikace proběhla, zda nedošlo ke vzniku nespecifických
produktů a také zda nebyla reakční směs pro PCR kontaminována cizorodou DNA.
Nejprve byly analyzovány vzorky recentních kostí, na kterých by ověřen zadaný
teplotní program a zjištěny reakční podmínky PCR. Teprve po získání takového
protokolu se analyzovaly vzorky historických souborů. Vzorky recentní sloužily ke
kvantifikaci izolačních technik a optimalizaci PCR reakci na systém AMEL 80/83 bp,
zatímco vzorky z pohřebiště Kněževes byly podrobeny ještě analýze autozomálních a
Y-chromozomálních STR polymorfismů. Výsledky určeného pohlaví pomocí dvou
genetických metod byly nakonec srovnány s antropologicky diagnostikovaným
pohlavím.

5.1. Kvantifikace izolačních metod
Pro kvantifikaci sloužily vzorky recentních kostí, poskytnuty katedrou
antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze. Byly na nich vyzkoušeny čtyři
izolační metody, u kterých byly ještě protokoly přizpůsobeny našim laboratorním
podmínkám. U fenol-chloroformové extrakce a metody dle Kalmár/Bachrati se u vzorků
lišila délka inkubace (4, 12, 20 a 48h) a množství kostního prášku (0,5 a 1,0 g)
jednotlivých vzorků v extrakčním pufru. Izolace kitem DNA IQTM a QIAamp® měly
potvrdit schopnost vytěžit i velmi malé množství DNA z kosterního vzorku. Dále bylo
nutno stanovit závislost – koncentrace získané DNA na délce inkubace vzorku
v extrakčním pufru.
Navíc byly zhodnoceny výtěžky DNA fragmentů odebraných z epifýzy a
diafýzy každé kosti stehenní.
Ke kvantifikaci byly použity tři metody: detekce inkorporovaného barviva ethidiumbromid na gelové elektroforéze, spektrofotometrie a qRT-PCR kitem
QuantifilerTM. Detekce fragmentů DNA pomocí ethidiumbromidu nevedla k žádným
výsledkům ani při několikrát změněné koncentraci agarózového gelu ze 2% na 3% a
4%. Proto, i z hlediska ušetření množství obsahu vzorků, bylo přistoupeno kvantifikovat
vzorky jen spektrofotometrií a qRT-PCR.
5.1.1. Fenol-chloroformová extrakce
Pro zhodnocení této metody byly použity kosti stehenní muže – M1 a ženy – Z1.

Vzorek

Hmotnost
vzorku [g]

Absorbance
260 nm

280 nm

Poměr R,
Ratio

Doba
inkubace
[h]

Množství
DNA [ng/µl]

M1 (muž)
D5/4
D5/12
D5/20
D5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

0,066
0,022
0,046
0,022

0,055
0,017
0,04
0,022

1,200
1,294
1,150
1,000

4
12
20
48

217,14
77,19
145,34
59,18

D1/4
D1/12
D1/20
D1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

0,034
0,032
0,019
0,023

0,024
0,032
0,025
0,019

1,417
1,000
0,760
1,211

4
12
20
48

127,46
86,08
29,51
76,27

E5/4
E5/12
E5/20
E5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

0,055
0,006
0,007
0,013

0,046
0,005
0,002
0,009

1,196
1,200
3,500
1,444

4
12
20
48

180,35
19,74
36,83
49,37

E1/4
E1/12
E1/20
E1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

0,046
0,023
0,046
0,032

0,036
0,015
0,036
0,025

1,278
1,533
1,278
1,280

4
12
20
48

159,74
90,67
159,74
111,28

Z1 (žena)
D5/4
D5/12
D5/20
D5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

0,1440
0,0240
0,0210
0,0320

0,112
0,015
0,014
0,024

1,286
1,600
1,500
1,333

4
12
20
48

502,56
96,96
81,69
114,88

D1/4
D1/12
D1/20
D1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

0,0880
0,0340
0,0260
0,0060

0,061
0,029
0,025
0,007

1,443
1,172
1,040
0,857

4
12
20
48

333,92
109,46
73,54
123,90

E5/4
E5/12
E5/20
E5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

0,0530
0,0680
0,0500
0,0400

0,041
0,052
0,038
0,031

1,293
1,308
1,316
1,290

4
12
20
48

185,77
240,52
177,70
140,00

E1/4
E1/12
E1/20
E1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

0,0620
0,0270
0,0570
0,0300

0,049
0,019
0,041
0,018

1,265
1,421
1,390
1,667

4
12
20
48

213,58
101,43
210,93
123,90

Tab.5-1: Koncentrace DNA, naměřená po použití fenol-chloroformové
spektrofotometrie. U vzorků je odlišná doba inkubace a množství kostního prášku

extrakce,

pomocí

U vzorků, kde byla koncentrace DNA naměřená pomocí spektrofotometrie (tab.
5-1), nemůžeme potvrdit, zda izolovaná DNA získaná ze zkoumaného materiálu je
lidská, zda se např. nejedná o DNA bakterií a pocházející z rozkladného procesu. Proto
jsme podrobili vzorky daleko citlivější kontrole izolované DNA – qRT-PCR, která nám
určila přímo koncentraci lidské DNA.

Vzorek

Množství
vzorku [g]

Doba
inkubace [h]

CT
(treshold
cycle)

Množství DNA [ng/µl]
[ng/µl]

1 ng v (µl)

xkrát ředit a 1µl do
reakce

M1 (muž)
D5/4
D5/12
D5/20
D5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

4
12
20
48

36
neurčeno
39
37

0,0523
neurčeno
0,0075
0,0273

19,1382
neurčeno
134,0602
36,6185

10 µl do reakce
Microcon
Microcon

D1/4
D1/12
D1/20
D1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

4
12
20
48

38
33
35
neurčeno

0,0143
0,3660
0,1000
neurčeno

70,0648
2,7321
10,0023
neurčeno

Microcon
5 µl do reakce
10 µl do reakce
-

E5/4
E5/12
E5/20
E5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

4
12
20
48

39
37
neurčeno
38

0,0075
0,0273
neurčeno
0,0143

134,0602
36,6185
neurčeno
70,0648

Microcon
Microcon
Microcon

E1/4
E1/12
E1/20
E1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

4
12
20
48

35
38
37
39

0,1000
0,0143
0,0273
0,0075

10,0023
70,0648
36,6185
134,0602

10 µl do reakce
Microcon
Microcon
Microcon

Z1 (žena)
D5/4
D5/12
D5/20
D5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

4
12
20
48

39
37
neurčeno
37

0,0075
0,0273
neurčeno
0,0273

134,0602
36,6185
neurčeno
36,6185

Microcon
Microcon
Microcon

D1/4
D1/12
D1/20
D1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

4
12
20
48

37
neurčeno
39
36

0,0273
neurčeno
0,0075
0,0523

36,6185
neurčeno
134,0602
19,1382

Microcon
Microcon
10 µl do reakce

E5/4
E5/12
E5/20
E5/48

0,5
0,5
0,5
0,5

4
12
20
48

neurčeno
neurčeno
neurčeno
38

neurčeno
neurčeno
neurčeno
0,0143

neurčeno
neurčeno
neurčeno
70,0648

Microcon

E1/4
E1/12
E1/20
E1/48

1,0
1,0
1,0
1,0

4
12
20
48

neurčeno
neurčeno
38
neurčeno

neurčeno
neurčeno
0,0143
neurčeno

neurčeno
neurčeno
70,0648
neurčeno

Microcon
-

Tab.5-2: Koncentrace DNA naměřená pomocí kvantifikátoru RT-PCR. U vzorku, kde není uvedena
žádná koncentrace DNA (neurčeno), se nevyskytuje žádná lidská DNA

Z tab. 5-2 je zřejmé, že ve vzorcích recentních kostí izolovaných pomocí fenolchloroformové extrakce se nachází lidská DNA ve 21 ze 32 vzorků. DNA byla zjištěna
především u vzorků odebraných z diafýz kostí stehenních, což odpovídá
předpokládanému teoretickému závěru (viz Hagelberg et Clegg, 1989; Gill et al., 1994).

Jednotlivé vzorky byly rozděleny podle různého množství kostního prášku.
Hodnoty celkové výtěžnosti DNA ve vzorcích, které obsahovaly 1,0 g kostního prášku,
byly relativně shodné s výtěžnostmi DNA získané z 0,5 g kostního prášku. Hodnoty
koncentrací celkové DNA se měnily jen v závislosti na délce inkubace (tab. 5-1). Na
výtěžnosti specificky lidské DNA, které byly měřeny qRT-PCR, mělo ještě vliv,
z jakých částí kostí stehenních byl vzorek odebrán – vyšší výtěžek lidské DNA byl
z fragmentů diafýz femuru (tab. 5-2). Můžeme tedy konstatovat, že na celkovou
výtěžnost DNA po fenol-chloroformové extrakci nemělo vliv, jestli vzorek obsahoval
0,5 g či 1,0 g kostního prášku, ale jak dlouho byly vzorky inkubovány v extrakčním
pufru. U naměřených koncentrací specificky lidské DNA, byla výtěžnost ovlivněna
ještě místem odběru fragmentů z kostí stehenních (epizýfy a diafýzy).
Další části kvantifikace izolačních metod bylo stanovit závislost - délka
inkubace vzorku v extrakčním pufru na množství kostního prášku zvlášť pro
spektrofotometrii a qRT-PCR.
Spektrofotometrie
600,00

Množství DNA (ng/ul)

500,00

400,00

300,00

200,00

vzorek M 1
(muž)

100,00

vzorek Z1
(žena)
0,00
0

10

20

30
Doba inkubace (h)

40

50

60

Graf 5-a: Závislost koncentrace DNA, získaná spektrofotometrií, na délce inkubace vzorku. Mezi vzorky
jsou zahrnuty izolace z diafýz i epifýz kostí stehenních – ženského a mužského pohlaví

Abychom zjistili, přesnou závislost koncentrace lidské DNA na délce inkubace
vzorku. Pro porovnání byl vytvořen i graf, získaný z hodnot kvantitativní RT- PCR.

Real-Time PCR

0,4
0,35

Množství DNA (ng/ul)

0,3
0,25
0,2
0,15

vzorek M 1
(muž)

0,1
0,05

vzorek Z1
(žena)

0
0

10
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40

50

60

Doba inkubace (h)

Graf 5-b: Závislost koncentrace DNA, získaná RT-PCR, na délce inkubace vzorku

Z grafu 5-a lze vyčíst množství DNA v rozmezí 50 - 200 ng/µl, u grafu 5-b 0,01
– 0,1 ng/µl. Výsledek závislosti v grafu 5-b je ovlivněn, nejen nízkou koncentrací lidské
DNA ve vzorcích, ale i tím, že v některých vzorcích nebylo naměřeno žádné množství
lidské DNA. To je zřejmé především u vzorků, extrahovaných z ženské kosti stehenní.
Z grafů 5-a a 5-b je dále patrné, že závislost koncentrace DNA na době
inkubace má vliv na celkovou výtěžnost DNA ze vzorku. Inkubace 48 h měla nejmenší
výtěžnost DNA. Jelikož při 4 h inkubaci vznikla odlehlá měření, je optimální vzorky
v extrakčním pufru inkubovat 12 – 20 h při použití fenol-chloroformové metody.

5.1.2. Metoda dle Kalmár/Bachrati - adsorpce na Dextran Blue
Pro tuto izolační metodu byly použity vzorky M2 – kost stehenní, muž; Z2 –
kost stehenní, žena.

Vzorek

Hmotnost
vzorku [g]

Absorbance
260 nm

280 nm

Poměr R,
Ratio

Doba
inkubace
[h]

Množství DNA
[ng/µl]

0,867
0,900
0,975
1,064
0,769
0,968
1,093
1,000
0,846
0,615
0,833
1,200
0,907
0,567
1,600
0,727

4
12
20
48
4
12
20
48
4
12
20
48
4
12
20
48

27,77
41,22
30,46
145,30
16,10
77,10
317,54
67,25
22,39
3,52
19,70
78,96
113,81
7,12
129,28
10,72

1,000
0,000
1,182
1,000
1,143
0,714
1,130
0,750
1,091
1,000
1,000
2,533
1,059
4,158
1,346
1,028

4
12
20
48
4
12
20
48
4
12
20
48
4
12
20
48

2,69
Neurčeno
42,17
18,83
50,24
6,25
378,58
8,94
35,88
26,90
8,07
185,02
52,02
428,51
126,55
103,13

M2 (muž)
D5/4
D5/12
D5/20
D5/48
D1/4
D1/12
D1/20
D1/48
E5/4
E5/12
E5/20
E5/48
E1/4
E1/12
E1/20
E1/48

0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0

0,013
0,018
0,014
0,05
0,01
0,03
0,106
0,025
0,011
0,008
0,01
0,024
0,049
0,008
0,032
0,008

0,015
0,020
0,016
0,047
0,013
0,031
0,097
0,025
0,013
0,013
0,012
0,020
0,054
0,012
0,020
0,011
Z2 (žena)

D5/4
D5/12
D5/20
D5/48
D1/4
D1/12
D1/20
D1/48
E5/4
E5/12
E5/20
E5/48
E1/4
E1/12
E1/20
E1/48

0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0

0,001
0,000
0,013
0,007
0,016
0,005
0,122
0,006
0,012
0,010
0,003
0,038
0,018
0,079
0,035
0,037

0,001
0,003
0,011
0,007
0,014
0,007
0,108
0,008
0,011
0,010
0,003
0,015
0,017
0,019
0,026
0,036

Tab.5-3: Koncentrace DNA při použití metody dle Kalmár/Bachrati. Vzorky mají opět odlišnou délku
inkubace, množství kostního prášku a jsou rozděleny podle odebraní z diafýz a epifýz kostí stehenních

Stejně jako u předešlé izolační metody byly jednotlivé vzorky, rozděleny podle
množství kostního prášku ve vzorku - 0,5 a 1,0 g. Výtěžnosti celkové DNA nebyly
ovlivněny množstvím prášku ve vzorku, délkou inkubace ani místem odběru kosterního
fragmentu.

Vzorky izolované metodou dle Kalmár/Bachrati byly podrobeny ještě
kvantifikaci qRT-PCR, aby se zjistilo, jaké množství lidské DNA obsahují. Výsledky
byly ale u všech vzorků negativní. Kvůli negativnímu výsledku koncentrací DNA
z qRT-PCR byl sestaven pouze graf z výtěžků celkového množství DNA na délce
inkubace.

Spektrofotometrie

450
400

Množství DNA (ng/ul)

350
300
250
200
150

vzorek M2
(muž)

100

vzorek Z2
(žena)

50
0
0

20

40

60

Doba inkubace (h)

Graf 5-c: Závislost koncentrace DNA na délce inkubace po použití izolační metody dle Kalmár/Bachrati

Odlišná délka inkubace jednotlivých vzorků v metodě Kalmár/Bachrati neměla
na celkovou výtěžnost DNA takový vliv jako v extrakci fenol-chloroformové. Vzorky
byly podrobeny stejnému inkubačnímu rozpětí v extrakčním pufru jako v předchozí
izolaci – 4, 12, 20 a 48 h. Odlehlá měření se sice objevila při 12 h a 20 h inkubaci,
nicméně celková výtěžnost DNA z recentních kostí se pohybovala do 50 ng/µl
s odchylkami do 100 ng/µl (graf 5-c).
5.1.3. Izolace kitem DNA IQTM (Promega) a QIAamp® (QIAgen)
Kvůli negativnímu výsledku qRT-PCR v metodě Kalmár/Bachrati, byly stejné
kosterní vzorky (M2 – kost stehenní, muž; Z2 – kost stehenní, žena) dále drceny a
extrahovány metodou kitem DNA IQTM. Byly použity fragmenty odebrané pouze
z diafýz kostí stehenních a množství kostního prášku zvýšeno na hmotnosti 1 a 5 g ve
vzorku. Délka inkubace byla stejná u všech vzorků 5 h.

Doba
Vzorek Množství
inkubace [h]
(diafýza) vzorku [g]

CT
(treshold
cycle)

Množství DNA [ng/µl]
[ng/µl]

1 ng v (µl)

xkrát ředit a 1µl do
reakce

M2 (muž)
M5A
M5B
M5C
M5D

5,0
5,0
5,0
5,0

5
5
5
5

neurčeno
37
37
39

neurčeno
0,0273
0,0273
0,0075

neurčeno
36,6185
36,6185
134,0602

Microcon
Microcon
Microcon

M1A
M1B
M1C
M1D

1,0
1,0
1,0
1,0

5
5
5
5

neurčeno
neurčeno
37
37

neurčeno
neurčeno
0,0273
0,0273

neurčeno
neurčeno
36,6185
36.6185

Microcon
Microcon

Z2 (žena)
Z5A
Z5B
Z5C
Z5D

5,0
5,0
5,0
5,0

5
5
5
5

39
neurčeno
38
neurčeno

0,0075
neurčeno
0,0143
neurčeno

134,0602
neurčeno
70,0648
neurčeno

Microcon
Microcon
-

Z1A
Z1B
Z1C
Z1D

1,0
1,0
1,0
1,0

5
5
5
5

38
38
neurčeno
36

0,0143
0,0143
neurčeno
0,0523

70,0648
70,0648
neurčeno
19,1382

Microcon
Microcon
10 µl do reakce

Tab.5-4: Koncentrace DNA naměřená pomocí kvantifikátoru RT-PCR. DNA extrahovaná metodou
kitem DNA IQTM Systém firmy Promega. Neurčeno – žádná DNA ve vzorku není obsažena

V tab. 5-4 jsou uvedeny hodnoty koncentrace DNA velmi nízké, proto byl
kosterní materiál zvýšen dále na hmotnosti 10 a 12 g ve vzorku, viz tab. 5-5.

10,0
12,0

Doba
inkubace
[h]
5
5

CT
(treshold
cycle)
36
39

10,0
12,0

5
5

35
38

Vzorek
(diafýza)

Množství
vzorku [g]

M2 (muž)
M2 (muž)
Z2 (žena)
Z2 (žena)

Množství DNA

[ng /µl]

[ng/µl]

1 ng v (µl)

xkrát ředit a 1µl
do reakce

0,0523
0,0075

19,1382
134,0602

10 µl do reakce
Microcon

0,1000
0,0143

10,0023
70,0648

10 µl do reakce
Microcon

Tab.5-5: Koncentrace DNA vzorků M2 a Z2 po izolaci kitem DNA IQTM, naměřená kvantifikátorem RTPCR

Nakonec byla vyzkoušena ještě izolační metoda kitem QIAamp® (QIAgen).
Kosterního materiálu zbylo na provedení této metody omezené množství. Získat další
kosti z depozitáře bylo velmi obtížné, tak jsme se museli spokojit s 10 g kostního
prášku z diafýz obou kostí. Kostní prášek jsme už dále nevážili a izolovali dva vzorky
(M2 a Z2) podle protokolu od firmy QIAgen. Extrahované vzorky byly rovnou
kvantifikovány qRT-PCR, ale výsledky byly opět negativní (neobsahovaly žádnou
lidskou DNA).

5.2. Optimalizace amplifikace
Specifita reakce bývá určována především výběrem primerů. Ovšem někdy ani
primer s 24 bázemi nevyloučí přítomnost nespecifických produktů. Specifita se zvyšuje
podmínkami reakce, jako je co nejnižší koncentrace primerů, co nejnižší hybridizační
teplota a snížení obsahu solí. Denaturační teplota je 90 – 95°C, v protokolu použito
94°C. Nasedání (annealing) primerů bylo nastaveno na teplotní gradient 50 – 65°C
(součet pro G a C 4°C, pro A a T 2°C a součet snížen o 2 – 3 stupně). Polymerace má
teplotní rozpětí 60 – 75°C, bylo použito 72°C.
K přesnému nastavení protokolu PCR reakce pro systém primerů AMEL 80/83
bp bylo nutno upravit tyto parametry:
množství DNA templátu.
koncentrace MgCl2.
teplotní gradient annealingu primerů.
Optimalizace amplifikačního protokolu byla prováděna se vzorky krve muže a ženy
izolovaných klasickou chloroformovou metodou.
5.2.1. Množství DNA templátu
Množství DNA templátu bylo optimalizováno podle protokolu QuantifilerTM
Kits na qRT-PCR. Abychom zjistili, jak je systém AMEL 80/83 bp schopný detekovat
množství lidské DNA ve vzorku, byl každý vzorek krve muže a ženy dále rozdělen na 5
vzorků lišících se množstvím templátu DNA.
Vzorek

Množství templátu ve
vzorku [µl]

CT (treshold cycle)

Koncentrace DNA
[ng/µl]

M (muž)
M1
M2
M3
M4
M5

0,2
0,5
0,7
1,0
1,5

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

0,2
0,5
0,7
1,0
1,5

25
24
23
23
23

6,40
14,737
20,931
27,432
35,952

25
24
24
23
22

8,332
13,111
18,217
31,984
46,096

Z (žena)

Tab.5-6: Koncentrace DNA krevních vzorků muže a ženy
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Graf 5-d: Standardní křivka a její parametry

1.0E+04

1.0E+05

1800
1600

Fluorescence (norm)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Cycle

Threshold:

165 (Noiseband)

Baseline settings: automatic, Drift correction OFF

Graf 5-e: Průběh amplifikace qPCR – krev, muž
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Graf 5-f: Průběh amplifikace qPCR – krev, žena

V tab. 5-6 jsou uvedeny zjištěné hodnoty koncentrace DNA ve vzorcích krve.
Průběh amplifikace ukazují grafy 5-e a 5-f, zvlášť pro vzorky muže a ženy. I přes
zvýšené hodnoty cT amplifikačních křivek jednotlivých vzorků je systém AMEL 80/83
bp schopný detekovat i malé množství DNA ve vzorku. Vyšší hodnoty cT jsou
způsobeny vyšší koncentrací MgCl2 v reakci.

5.2.2. Koncentrace MgCl2
Další možnosti, jak optimalizovat protokol pro správnou PCR reakci, je změna
koncentrace hořečnatých iontů. Výchozí koncentrace byla 1,5 mM. Postupně byla
koncentrace zvyšována na 1,75; 2; 2,25 a 2,5 mM. U všech uvedených koncentrací
MgCl2 bylo použito stejné množství templátové DNA (10 ng).
Konečná koncentrace hořečnatých iontů v protokolu PCR pro systém primerů
AMEL 80/83 bp byla použita 2,25 mM.
5.2.3. Teplotní gradient annealingu primerů
Annelingová teplota se určuje podle teploty tání Tm primerů. Každý primer má
jinou teplotu tání i v systému AMEL 80/83 bp (AMGX Tm = 57°C, AMGY Tm =
55°C). Doporučuje se, aby annelingová teplota byl o 3°C nižší než Tm. Podle různých
výpočtů Tm dojdeme k různým výsledkům, proto je třeba přesnou annelingovou teplotu
zoptimalizovat.
Pro optimalizaci teplotního gradientu byl zvolen profil PCR (viz tab. 4-6), kde
se cyklicky opakují tyto kroky:
1. denaturace (94 – 95°C)
2. nasednutí primerů – annealing (50 – 65°C)
3. prodlužování – elongace (72°C).
Optimální variantou PCR reakce pro fungování systému AMEL 80/83 bp byla
vícestupňová PCR (tab. 4-7), podle protokolu Bromové, 2003.
Vhodná teplota byla odhadnuta na 54,1 – 59,0°C. K optimalizaci byla použita
krev mužského pohlaví.
Číslo
vzorku
Teplota
[°C]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,0

50,3

51,2

52,4

54,1

56,4

59,0

61,0

62,0

63,6

64,7

65,0

Tab.5-7: Teplotní rozpětí annelingu pro optimalizaci amelogeninového markeru

5.3. Pohřebiště Kněževes u Prahy
Kosterní pozůstatky z Kněževse tvoří soubor o 11 vzorcích. Vzorky byly
nejprve rozřezány, drceny a rozděleny do zkumavek podle dané váhy kostního prášku.
K němu byl přidán extrakční pufr s činidlem PTB o koncentraci 2,5 mM (tab. 4-1).
Vzorky byly extrahovány klasickou fenol-chloroformovou izolací. Po izolaci proběhla
kvantifikace pomocí qRT-PCR.
Po izolaci a následné kvantifikaci vzorků z Kněževse byla provedena
amplifikace PCR reakcí části genu kódujícího amelogenin (viz tab. 4-7) a
determinováno pohlaví vzorků z polyakrylamidové elektroforézy. Nad rámec
plánovaných cílů byla provedena ještě STR analýza, za kterou vděčíme RNDr.
Vaňkovi, Ph.D. Byly tak získány profily vzorků pomocí fragmentové analýzy
autozomálních STR a amelogeninu a možnost posoudit, jestli vybraní jedinci
z pohřebiště Kněževes nemají mezi sebou příbuzenský vztah rodič – potomek.

Vzorek
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11

Množství
kostního
prášku [g]
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
0,6
0,8
1,0
1,0
1,2
1,2

CT (treshold
cycle)
26
29
25
34
23
27
27
30
27
27
26

Množství DNA [ng/µl]
[ng/µl]

1 ng v (µl)

xkrát ředit a 1µl do
reakce

34,3637
4,9057
34,3637
0,1913
125,8056
17,9597
17,9597
2,5639
17,9597
17,9597
34,3637

0,0291
0,2038
0,0209
5,2276
0,0079
0,0557
0,0557
0,3900
0,0557
0,0557
0,0291

10x
10x
10x
5 µl do reakce
100x
10x
10x
neředit
10x
10x
10x

Tab.5-8: Koncentrace DNA vzorků z Kněževeského pohřebiště naměřená qRT-PCR

Extrakce souboru z pohřebiště Kněževes byla provedena úspěšně, byly
naměřeny celkem vysoké koncentrace lidské DNA ve vzorcích, proto mohlo být
přistoupeno ke kontrolní PCR reakci, kde byla citlivost systému AMEL 80/83 bp
vyzkoušena ještě na vzorku krve o přibližně stejné koncentraci DNA jako
v Kněževském souboru. Množství templátu pro srovnávací amplifikaci krve se vzorky
z Kněževse sloužila tab. 5-9. Např. pro 1 µl vzorku K1 (34,3637 ng DNA v 1 µl
vzorku) bylo použito 1,5 µl M5 (35,952 ng DNA v 1,5 µl vzorku). Výjimkou byly
vzorky K4 a K8, kde se manipulovalo s čistým izolátem.
Vzorky z kněževeského
souboru [1µl]
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11

Vzorky krve
(ředění vzorku [µl])
M5 (1,5)
M1 (0,2)
M5 (1,5)
3x M4 (3)
Z3 (0,7)
Z3 (0,7)
Z3 (0,7)
Z3 (0,7)
M5 (1,5)

Tab.5-9: Ředění vzorků krve pro kontrolní amplifikaci s kněževským souborem

V průběhu kontrolní PCR reakce se objevila kontaminace v negativní kontrole,
proto byly vyměněny všechny PCR chemikálie, zkumavky byly znovu sterilizovány a
použity špičky s filtrem. Při dalších amplifikacích byly všechny kontaminační kontroly
K- bez patrného PCR produktu kromě nespecifických produktů primer-dimer,
viditelných pouze na polyakrylamidové elektroforéze.

Po odstranění kontaminace z negativní kontroly se mohlo přejít ke klíčové
amplifikaci kněževeského souboru systémem AMEL 80/83 bp. Amplifikované
fragmenty lokusu pro amelogenin byly poté rozděleny na 15% polyakrylamidovém
gelu a determinováno tak pohlaví. Výsledky v tab. 5-10.

K1

Geneticky určené pohlaví
systémem AMEL 80/83 bp
XY

K2
K3

XY
XX

K4
K5

XY
XX

K6
K7

XX
XY

K8

XY

K9
K10

XY
XY

K11

XX

Vzorek

Tab. 5-10: Určení pohlaví po amplifikaci AMEL 80/83 bp

Vzorek

D13S317

D7S820

D2S1338

D21S11

D16S539

D18S51

CSF1PO

FGA

AMEL

Lokus

Nakonec u všech vzorků byla metodou multiplexové PCR kitem MinifilerTM a
následnou kapilární elektroforézou provedena analýza 8 autozomálních STR lokusů a
amelogeninu. Výsledky v tab. 5-11.

K1

8/11

10

19/25

29/30

12/13

17/18

11/12

-

XY

K2
K3

9
11

9/10
7/11

20/23
21/25

27/29
31.2/32.2

14
12

15/23
15/18

8/12
9/11

-

XY
XX

K4

9/11

10

23

27/32.2

9/14

23

8

-

XY

K5
K6

11
11

7/11
7/11

21/25
21/25

31.2/32.2
31.2/32.2

12
12

15/18
15/18

9/11
9/11

-

XX
XX

K7
K8

8/11
-

10
9

19/25
20/23

29/30
27/32.2

12/13
-

17/18
23

11/12
8/12

20

XY
XY

K9
K10

11/12

9/10
8

18/20

27
27/33.2

9/14
11/12

15/23
11/16

8
10/11

-

XY
XY

K11

10/12

8/10

18/20

27/28

9/11

11/16

10/12

-

XX

11

7/12

20/23

28/31

9/10

12/15

11/12

24/26

XY

K

+

Tab.5-11: STR profily a amelogenin zjištěné kitem Minifiler®. Vzorky, které jsou označené stejnou
barvou patří jednomu jedinci (K1 = K7; K3 = K5 = K6)

Vzorek

D13S317

D7S820

D2S1338

D21S11

D16S539

D18S51

CSF1PO

FGA

AMEL

Lokus

Analýza amelogeninu i STR polymorfismů byla v celku úspěšná. U všech
kněževských vzorků se podařilo získat profil, u vzorků K8 a K9 pouze částečně.
Nepodařilo se analyzovat jen lokus FGA u všech vzorků s výjimkou K8. Podle profilu
se zjistilo, že kosterní fragment krania K3 (823/D) patří jedinci s označením 823/C –
K5, K6.

IE

11/12

10/11

17/20

29/33.2

12/14

15/19

10

21/23

XX

IM
PK

9/10
11/14

8/10
10

20/24
20/23

28/30
29/30

12/13
11/13

14/16
12/13

12
10

21/22
20/21

XY
XY

Tab.5-12: Kontrolní profily z bukálních stěrů lidí, kteří přišli do kontaktu s kosterním materiálem (IE –
Irena Eliášová; IM – doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.; PK - Mgr. Pavel Kubálek)

Na základě srovnání získaných profilů byla posouzena možnost vzájemného
vztahu rodič – potomek u jednotlivých osob. Osoby s tímto vztahem musí mít v každém
lokusu alespoň jednu alelu shodnou, pokud ovšem nedošlo během amplifikace
k alelickému drop-outu – jako v případě v lokusu D7S820 u vzorků K4 – K8
(tab. 5-13).

Dvojice vzorků

Možný vztah

K2 – K4

otec ↔ syn

K2 – K8
K2 – K9

K4 – K9
K8 – K9

otec ↔ syn
otec ↔ syn
otec ↔ syn
(alelický drop-out v lokusu D7S820)
otec ↔ syn
otec ↔ syn

K10 – K11

otec – dcera; syn – matka

K4 – K8

Tab.5-13: Posouzení možnosti příbuzenského vztahu u vybraných jedinců z pohřebiště Kněževes

Antropometrická analýza byla provedena u všech vzorků z tohoto souboru.
Nepodařilo se analyzovat pouze tři vzorky K1, K7 a K8 patřící do věkové skupiny
infans. A právě genetické metody měly být nápomocny v řešení této otázky – u K1 =
K7 a K8 úplně determinovat pohlaví u všech ostatních potvrdit či vyvrátit
antropometrickou analýzu. Výsledek uvádí tab. 5-14.

Kostra

Vzorek

Antropometrické
určení

823/A

K1 = K7

pohlaví neznámé

Geneticky
určené pohlaví
systémem
AMEL 80/83 bp
XY

823/H

K2

XY

XY

XY

823/D, 823/C
823/I

K3 = K5 = K6
K4

XX
XX

XX
XY

XX
XY

2545/A
2545/B
2399/A
2399/B

K8
K9
K10
K11

pohlaví neznámé
XY
XX
XX

XY
XY
XY
XX

XY
XY
XY
XX

Minifiler®
XY

Tab.5-14: Porovnání výsledků determinace pohlavím u vzorků K1 až K11 genetickými metodami a
antropologickou analýzou

Fragmentační analýza určila pohlaví u všech vzorků, ve 4 případech ze 6 se
shodovala s antropometrickou analýzou a ve 100% s amplifikací lokusu 80/83 bp.

6. Diskuse

6.1. Kvantifikace izolačních metod
Ke kvantifikaci izolačních metod byly vybrány kosti recentní, asi 100 let staré.
Hodnocena byla závislost délky inkubace a množství kostního prášku v extrakčním
pufru na celkovém výtěžku DNA. Na izolaci DNA z kostí recentního souboru byly
použity čtyři izolační metody: fenol-chloroformová, metoda dle Kalmár/Bachrati a
izolace kity DNA IQTM a QIAamp®. Závislost byla kvantifikována u fenolchloroformové extrakce a metody dle Kalmár/Bachrati – adsorpce na Dextran Blue.
Další metody s použitím kitu měla potvrdit výtěžnost i velmi malého množství DNA z
kosterního vzorku.
Nejprve byla provedena izolace fenol-chloroformovou metodou a kvantifikace
detekcí interkalárního barviva etidiumbromidu na 3% agarózovém gelu. Výhodou této
metody je, že při kontaminaci vzorku proteiny nebo jinými látkami nedochází ke
zkreslení získaných hodnot. Intenzita fluorescence odpovídá s množstvím navázaného
barviva. Toto množství pak musí odpovídat množství molekul DNA, na které se barvivo
navázalo (Voet et Voet, 1990). Po kvantifikaci DNA zmíněné nespecifické metody byla
DNA zřetelná jen u málo vzorků, občas byl viditelný náznak bílého „závoje". Tento jev
mohl být zapříčiněn použitím starší, méně citlivé detekční aparatury, a proto bylo
přistoupeno k další kvantifikační metodě – spektrofotometrii. Z každého vzorku byly do
kyvety spektrofotometru napipetovány 2 µl, změřena absorbance a následně spočítány
koncentrace DNA v jednotlivých vzorcích. Měření probíhalo v několika fázích, protože
u každého vzorku byla odlišná délka inkubace kostního prášku v extrakčním pufru.
Navíc každý vzorek byl podroben dvojímu měření. Vybrána byla ta měření, kde se
prokázala vyšší koncentrace DNA ve vzorku. Množství DNA, izolované fenolchloroformovou extrakcí, bylo ve vzorcích po spektrofotometrii vyšší než po
kvantifikaci etidiumbromidem na agarózovém gelu. Např. vzorek Z1D5/4 (označen
šedě v tab. 5-1) po 4h inkubaci vykazoval až 5x vyšší množství DNA ve vzorku než
průměrný výtěžek z celého recentního souboru.
Kontaminačním rizikem při extrakcích starších kostí je bakteriální DNA. Její
přítomnost se dvěma, výše uvedenými kvantifikačními metodami se přesně nedá zjistit.
Aby se vyvrátila skutečnost, že se nejedná o DNA bakterií či DNA pocházejí
z rozkladného procesu, je pro tyto účely vhodná metoda využívající sekvence lidských
markerů. Abychom zjistili celkové množství lidské DNA ve vzorcích, bylo přistoupeno
k metodě qRT-PCR. Měření probíhalo u každého vzorku 2x a vybrán byl vždy výtěžek
o větší koncentraci lidské DNA. Výsledné hodnoty koncentrací DNA byly nízké, že
téměř u poloviny vzorků nebyla přítomna žádná lidská DNA. To mohlo být zapříčiněno
velkým množstvím inhibitorů qRT-PCR reakce ve vzorcích. K inhibici PCR reakci
mohlo také dojít fenolem, který se do izolátu pravděpodobně dostal při odsávání vodné
fáze obsahující DNA. Denaturační činidla fenol a chloroform odstraňují nežádoucí
proteiny na molekulu DNA. Po centrifugaci vzniknou tři fáze, kde nachází se DNA ve
svrchní fázi, pod ní jsou denaturované proteiny a dále ve spodní fázi je fenol. U izolace
aDNA z kosterních fragmentů se často stává, že se jednotlivé fáze promíchají nebo
úplně obratí. To je způsobeno vysokou koncentrací solí obsažených v historické
kosterní matrix. Výsledný izolát potom obsahuje velké množství DNA, ale také mnoho
koextraktů (anorganické soli, půdní organické látky či proteiny), které inhibují PCR
reakci (Kastle et Horsburgh, 2002). Posloupnost prostředí uložení recentních kostí

nebylo známo. Mohli být např. dlouhou dobu uloženy v prostředí, kde se vyskytovaly
látky mající vliv na degradaci DNA či nějaký inhibitor brzdící PCR reakci (např.
humínové kyseliny). Dalším problémem mohlo by být chemické složení kostí. Kost je
tvrdá pojivá tkáň s velkým obsahem kalcia, které funguje jako kofaktor intrabuněčných
nukleáz. Navíc po smrti během mineralizace se DNA váže s hydroxyapatitem ve
strukturu zvanou bioapatit (Zoledziewska et at., 2002). Na základě tohoto předpokladu
byly vzorky dekalcifikovány přidáním EDTA do extrakčního pufru a inkubovány při
37°C. Stupeň dekalcifikace má vliv na celkovou výtěžnost DNA i na množství
koextrahovaných inhibitorů. Vyšší stupeň dekalcifikace vede k úspěšnější amplifikaci
DNA a slabšímu signálu kontaminací (Kolman et Tuross, 2000), což se však v tomto
případě neprojevilo.
Dalším cílem bylo stanovit závislost koncentrace získané DNA fenolchloroformovou extrakcí na délce inkubace vzorku. Zjištěny byly dvě závislosti:
celkové množství DNA (koncentrace DNA naměřeny spektrofotometrií) a množství
specificky lidské DNA (koncentrace DNA zjištěny RT-PCR reakcí) na délce inkubace.
Podle mnoha studií (např. Izagirre et Rúa, 1999; Sambrook et al., 1989), popisujících
fenol-chloroformovou extrakci, je vhodné inkubovat vzorky v extrakčním pufru celou
noc. V tomto protokolu byla inkubace rozdělena na čtyři časové úseky: 4h, 12h, 20h a
48h. Závislost koncentrace DNA na době inkubace má vliv na celkovou výtěžnost DNA
ze vzorku. Nejoptimálnější délka inkubace je v rozmezí 12 – 20h, což odpovídá i
teoretickému závěru (viz Hagelberg et Clegg, 1989; Gill et al., 1994). 4h inkubace měla
sice největší výtěžnost DNA, ale vyskytly se velké odchylky v naměřených hodnotách.
48h inkubaci měla jednoznačně nejmenší výtěžnost DNA. Tyto výsledky byly
potvrzeny i další stanovenou závislostí se specificky lidskou DNA izolované z mužské
kosti stehenní. Hodnoty koncentrace DNA získané qRT-PCR z ženské kosti stehenní
vedly ke zkreslení výsledků (viz graf 5-b). To bylo ovlivněno především obsahem velmi
malého množství lidské DNA ve vzorcích, navíc u poloviny vzorků se dokonce
nevyskytla žádná lidská DNA.
Nejvhodnějším zdrojem pro získání DNA z kosterního materiálu (výjimkou
zubů) jsou dlouhé kosti – např. femur či humerus, které mají v oblasti diafýzy velké
množství kompakty. Epifýzy, jež obsahují velké množství spongiózy a tenkou
kompaktu, jsou pro extrakci DNA většinou nevhodné (Faerman et al., 1995). K fenolchloroformové extrakci bylo odebráno jak z epifýz, tak z diafýz stejné množství
kostního prášku (0,5 g a 1,0 g) a podrobeno stejným izolačním podmínkám. Epifýzy
obsahují poměrně menší množství DNA než diafýzy. To potvrzuje i tab. 5-2, viditelné
především u vzorku Z1.
Protokol další izolační metody dle Kalmár/Bachrati byl upraven, aby
vyhovoval našim podmínkám – různá doba inkubace a množství kostního prášku u
jednotlivých vzorků. Jako kosterní materiál byl použit recentní soubor. Vzorky byly
extrahovány a výtěžek DNA byl rovnou kvantifikován spektrofometrií. Dále byly
výtěžky DNA získané touto metodou srovnány s koncentracemi DNA fenolchloroformové extrakce po spektrofotometrii. Hodnoty koncentrací celkové DNA ve
vzorcích metody dle Kalmár/Bachrati nedosahovaly takových množství jako hodnoty
koncentrace celkové DNA získány předešlou extrakcí. Dokonce na celkový výtěžek
DNA nemělo vliv, jestli byl kostní prášek odebrán z oblasti diafýzy (např. vzorek
Z2D5/12 nevykazoval žádné množství DNA) či epifýzy.
Předpokládali jsme, že původ celého recentního souboru – všech čtyř kostí je
stejný. Proto bylo hodnoceno, jestli menší výtěžek DNA nesouvisí s izolací

dle Kalmár/Bachrati. Vzorky byly dále podrobeny kvantifikační metodě – qRT-PCR.
Výsledky byly negativní - u všech vzorků nebyla nalezena žádná přítomnost specificky
lidské DNA. To mohlo být způsobeno neúplnou vazbou DNA na Dextran Blue a jejím
částečným odmytím z pelet či inhibičním účinkem Dextranu Blue v PCR reakci. Avšak
podle protokolu Kalmár/Bachrati by měla koncentrace Dextranu Blue, použitá v této
studii (1 µg/µl), snižovat účinnost PCR reakce jen mírně. Byla graficky stanovena
závislost celkového množství DNA na délce inkubace. Vzorky byly podrobeny
stejnému inkubačnímu rozpětí v extrakčním pufru (4, 12, 20 a 48h) jako v předchozí
extrakci. Odlehlá měření se sice objevila při 12h a 20h inkubaci, nicméně odlišná délka
inkubace jednotlivých vzorků v metodě Kalmár/Bachrati neměla na celkovou výtěžnost
DNA takový vliv jako v extrakci fenol-chloroformové.
S ohledem na negativní výsledky metody qRT-PCR byly kosti dále drceny a
extrahovány dvěma extrakcemi kity DNA IQTM a QIAamp®. Pro kit DNA IQTM byly
použity fragmenty odebrané pouze z diafýz kostí stehenních a množství kostního prášku
zvýšeno na hmotnosti 1 a 5 g ve vzorku. Kvantifikace spektrofotometrií byla vynechána
důvodu určení množství specificky lidské DNA ve vzorku. Hodnoty koncentrací DNA
zjištěné qRT-PCR byly nízké a další možné zpracování vyžaduje, aby množství DNA
zhuštěno Microconem. Navíc v šesti vzorcích ze šestnácti nebyla obsažena žádná lidská
DNA. Výjimkou byl vzorek Z2-Z1D, kde bylo množství DNA skoro 5x vyšší než
v ostatních vzorcích. Zatímco izolace kitem QIAamp® nepřinesla žádné výsledky, u
obou vzorků (M2 a Z2) s 10 g kostního prášku nebyla detekována žádná specificky
lidská DNA.
Tři poslední izolační metody potvrdily, že celkový výtěžek DNA z kostí souvisí
s nevhodným kosterní materiálem. Jeho původ, kde byl uložen či jaké chemické a
fyzické vlivy na něj působily, není znám. Nemohli jsme zjistit, který konkrétní účinek
měl vliv na takové výsledky. Abychom potvrdili toto tvrzení, odebrali jsme z každé
diafýzy kosti stehenní 10 a 12 g, podrobili extrakci metodou kitem DNA IQTM a
následnou qRT-PCR reakcí. Výsledek nebyl překvapivý – množství lidské DNA ve
vzorkách nepřesáhlo koncentraci 1ng/µl. Navíc při extrakci kitem QIAamp® s 10 g
kostního prášku bylo množství lidské DNA nulové.
Srovnáním kvantifikace čtyř izolačních metod se zjistilo, že celkově nejslabší
metodou, která poskytuje nejmenší množství jak celkové, tak lidské DNA, je izolace dle
Kalmár/Bachrati. Tato metoda z hlediska vlastní realizace je velmi jednoduchá a sestává
z malého počtu jednotlivých kroků a použitých reagencií, snižuje výrazně riziko
kontaminace oproti fenol-chloroformové extrakci či izolaci kitem DNA IQTM. Mnohem
vyšší množství celkové DNA poskytuje fenol-chloroformová extrakce. Citlivější
metoda pro získání lidské DNA se ukázala být izolace kitem DNA IQTM. Izolaci kitem
QIAamp nemůžeme jednoznačně z hlediska kvantity a kvality extrahované DNA
hodnotit, jelikož jsme měli k dispozici jen omezené množství kosterního materiálu.
Na závěr lze konstatovat, že pro potřeby analýzy lidské aDNA z historických
kosterních pozůstatků je mnohem vhodnější určovat množství specificky lidské DNA
než DNA celkové (Vyvarujeme se i zbytečného plýtvání vzorkem.).

6.2. Optimalizace amplifikace
Při optimalizaci PCR reakce jsme vycházeli z protokolu dle Bromové. Protokol
se lišil typem použité polymerázy a 10XPCR buffer od firmy TaKaRa a BioLabs. Pro
získání vhodného amplifikačního protokolu systému AMEL 80/83 bp bylo třeba
postupně měnit podmínky reakce (množství DNA templátu, koncentraci MgCl2 a určit
vhodný gradient annealingu primerů). Protokol PCR reakce byl prováděn se vzorky
DNA izolovaný z leukocytů periferní krve muže a ženy.
Optimální variantou PCR pro získání jaderného úseku 80/83 bp byla
vícestupňová PCR (Evison et al., 1997). Jde o obdobu typu touch-down2 PCR, ale
jednotlivé stupně annealingu nepřecházejí po jednom stupni Celsia. Tento profil PCR
reakce byl zvolen kvůli specifičtějšímu nesedání primerů na cílové sekvence. Úplné
redukci v tvorbě nespecifických primer-dimerů se tím nezabránilo, ale jejich zastoupení
se výrazně zredukovalo. V případě aDNA, kde nízké vstupní množství předpokládá
vyšší tvorbu primer-dimerů, se tento postup prokázal jako účinný.
Tento profil PCR amplifikace umožňuje specifičtější nasedání primerů na cílové
sekvence. Fáze elongace probíhá jen minimálně, zatímco střídání denaturace a
annelingu zaručuje vysokou stringenci primerů na cílové sekvence (Bromová, 2003).

6.3. Pohřebiště Kněževes u Prahy
Soubor o 11 vzorcích byl vybrán ze tří hrobů (823, 2399 a 2545), které byly
uloženy ve středové části pohřebiště. Svou kompaktností i velikostí připomíná
Kněževes „rodové pohřebiště“, sdružující hroby na základě příbuzenských svazků mezi
osobami mezi zemřelými (Smejtek, 2001).
Doposud nebylo zpracováno moc prací, zabývající se analýzou aDNA. První
takovou na Přírodovědecké fakultě v Praze byla diplomová práce A. Mézsárosové, kde
byla sice použita fenol-chloroformová extrakce na historický kosterní materiál
z pohřebiště Mušov, ale následná amplifikace se nezdařila. Nám z hlediska kvantity
vyšla také nejlépe fenol-chloroformová metoda, ale s malým obsahem specificky lidské
DNA. Podpořit její vyšší výtěžnost mělo PTB.
Po zhodnocení čtyř vytypovaných izolačních metod z hlediska kvality a kvantity
DNA bylo přistoupeno k izolaci vzorků z pohřebiště Kněževes. K extrakci byla použita
fenol-chloroformová metoda. Její protokol byl obohacen o činidlo PTB, jehož účinek
pro získání vyššího množství DNA z historického materiálu poprvé použil Poinar
z exkrementů datovaných 10 900 – 31 410 př.n.l. Poinarova studie přinesla překvapivý
výsledek. Ze všech výsledných izolátů DNA obsahujících PTB v extraktu byly
pozorovány PCR produkty. U vzorků, kde nebylo PTB se amplifikace nezdařila (Poinar
et al., 1998).
Kosterní pozůstatky byly nejprve rozdrceny a dány do zkumavek podle dané
váhy kostního prášku. K němu byl přidán extrakční pufr s činidlem PTB o koncentraci
2,5 mM. Po izolaci proběhla kvantifikace pomocí qRT-PCR. Koncentrace lidské DNA
ve vzorcích bylo naměřeno celkem velké množství (průměrná koncentrace 18 ng/µl)
s výjimkou vzorků K4 a K8, kde se muselo manipulovat s čistým extraktem a neředit.
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Touch-down PCR – alternativa klasické PCR, kde se annealingová teplota zpočátku nastaví o několik
stupňů výš (např. až o 10°C) než je Tm primerů. Každým druhým cyklem se pak snižuje o 1 – 2°C do té
doby, než dosáhne Tm. Během postupného snižování annealingové teploty se zvolený specifický primer
dostává k hledanému segmentu DNA s vyšší stringencí.

Naopak vzorek K5 obsahoval koncentraci lidské DNA až 6x vyšší než ostatní vzorky.
PTB potvrdilo, že je schopno zvýšit výtěžnost ze vzorků, aniž by mělo na následnou
amplifikaci inhibiční účinek. Izoláty byly extrahovány a purifikovány doc. RNDr.
Ivanem Mazurou, Csc.
Hlavním cílem bylo určit pohlaví vybraných jedinců z pohřebiště Kněževes.
Ještě před finální amplifikací jsme podrobili vzorky kontrolní amplifikaci, kde byl
systém AMEL 80/83 bp vyzkoušen nejprve na krvi o přibližně stejné koncentraci DNA
jako vzorky kněževského souboru (viz tab. 5-9). V průběhu kontrolní amplifikaci se
však v negativní kontrole objevila kontaminace. Bylo nutné vyměnit veškeré chemikálie
a prostor sterilizovat. Při dalších kontrolních amplifikacích byly všechny K- bez
patrného PCR produktu. Po odstranění kontaminace se mohlo přejít k finální
amplifikaci systémem AMEL 80/83 bp. Následně byly amplifikáty podrobeny vertikální
elektroforéze PAGE s použitím 15% polyakrylamidového gelu a determinováno tak
pohlaví. U jedinců z hrobu 823 bylo určeno pohlaví ještě v diplomové práci Mgr.
Svobodové (Svobodová, 2006). Srovnání v tab. 6-1. Analýza pohlaví byla provedena
pro 5 vzorků, z nichž u 3 bylo geneticky určeno ženské pohlaví a u 2 pohlaví mužské.
Výsledky Svobodové potvrdily shodu s touto studií ve dvou případech.

823/A
823/D

Předešlá studie
(Svobodová,
2006)
XX
XX

823/H
823/I
823/C

Kostra

Srovnání systému
AMEL X/Y

Shoda /neshoda

XY
XX

neshoda

XY
XX

XY
XY

shoda
neshoda

XY

XX

neshoda

shoda

Tab.6-1: Porovnání výsledků určení pohlaví

I přes nestejné výsledky provedené v amplifikaci systémem AMEL 80/83 bp se
tento systém primerů zdá být vhodným a spolehlivým nástrojem při určování pohlaví
(Haas-Rochholz et Weiler, 1997). Fragment 106/112 bp se podařilo amplifikovat jen v
málo studiích (Gill et al., 1994, Faerman et al., 1998). Navíc čím menší úsek
amplifikujeme, tím lépe z hlediska aDNA, protože bývá hodně fragmentovaná. V této
studii se podařilo amplifikovat lokus 80/83 bp u každého kněževského vzorku.
Následná PAGE byla úspěšná. Problém se naskytl jen vzorků K8, K9 a K10, kde byly
proužky nad sebou špatně viditelné. To bylo způsobeno malým množstvím DNA ve
vzorkách a fotodokumentačním zařízením.
Nakonec u všech vzorků byla metodou multiplexové PCR kitem MinifilerTM a
následnou kapilární elektroforézou provedena analýza 8 autozomálních STR a
amelogeninu. Metoda byla zvolena pro vysokou citlivost - z velmi malého množství
templátu (1ng/µl) poskytnout úplný profil jedince. Analýza amelogeninu i STR
polymorfismů se zdařila. U všech vzorků se podařilo získat profil, u vzorků K8 a K9
pouze částečně. Z neznámých příčin se nepodařilo analyzovat lokus FGA ani u jednoho
vzorků (s výjimkou K8). Podle profilů jsme zjistili shodu mezi vzorky K3, K5 a K6.
Dále bylo možné určit příbuzenský vztah mezi jedinci z pohřebiště Kněževes (viz tab.
5-12). Mezi vzorky K4 a K8 se potvrdil příbuzenský vztah otec – syn s výskytem dropoutu (situace, kdy se u heterozygota z daného lokusu amplifikuje pouze jedna alela,

takže jedinec se pak jeví jako homozygotní) v lokusu D7S820. K alelickému drop-outu
dochází poměrně často, příčinou je obvykle nevyrovnané množství obou alel
v templátové DNA (jedna alela zastoupena v několikanásobném počtu kopií než druhá a
její amplifikace zcela převáží – Stochastický efekt).
Cílem fragmentační analýzy bylo potvrdit pohlaví jedinců zjištěné morfologicky
a geneticky amplifikací lokusu AMEL 80/83 bp. Pohlaví bylo determinováno u všech
vzorků, ve 4 případech ze 6 se shodovala s morfologickou analýzou ve 100%
s amplifikací lokusu 80/83 bp. Výjimkou byly vzorky 823/A a 2545/A patřící do
skupiny infans. U této skupiny jedinců je velmi obtížné determinovat pohlaví
antropometricky, genetická analýza určila pohlaví v obou případech (viz tab. 5-13).
Neshodně určené pohlaví je možné přisuzovat k chybě v určení antropometrickém,
možnosti alelického drop-outu (2 jedinci) či možnosti záměny části kosterního
materiálu s jiným jedincem. K záměně kosterních pozůstatků může dojít v
pre-laboratorní fázi zajišťování vzorků, neboť neexistují standardní unifikované
protokoly pro tento sběr biologického materiálu. V průběhu archeologického výzkumu i
molekulárně genetických analýz přišla do kontaktu s kosterním materiálem řada osob,
které v současnosti nejsme schopni geneticky vyšetřit a tedy vyloučit, že získané
polymorfismy nejsou jejich genetickou výbavou. Nemůže být s určitostí vyloučena i
exogenní kontaminace (např. bakteriální).
Srovnáním dvou genetických metod pro determinaci pohlaví – fragmentační
analýzy a amplifikace systému AMEL 80/83 bp s následnou PAGE. Obě metody se sice
shodovaly ve 100%, přesto určení pohlaví z polyakrylamidového gelu může vést ke
zkresleným výsledkům. V polyakrylamidovém gelu nemusí být proužky 80/83 bp
viditelně odděleny nebo vzorek, který obsahuje malé množství lidské DNA, nemusí mít
proužky příliš zřetelné. Fragmentační analýza kitem Minifiler® je nejen citlivá, protože i
z koncentrace 1 ng aDNA je schopna nejen zjistit pohlaví, ale i celý profil jedince.
Největším problém extrahované aDNA je její velmi malé množství ve vzorcích,
navíc může být silně degradována. Vzorek může dále obsahovat celou řadu produktů a
meziproduktů degradace původní tkáně, přičemž řada těchto látek působí jako silné
PCR inhibitory.
S kněževeským souborem je spjat další problém – uložení koster na pohřebišti.
Může se stát, že vybraný vzorek jedince ve skutečnosti patří jiné osobě ze stejného
hrobu. Hroby pohřebišť nejsou ve vrstvách výrazně odděleny. K promíchání kosterního
materiálu ovšem také může dojít v průběhu zpracování naleziště archeology.

7. Závěr
Problém, kterému vědci při práci s aDNA extrahovanou z kosterních pozůstatků
masových hrobů čelí nejčastěji, je degradace DNA nebo kontaminace cizorodou DNA.
Pro identifikaci osteologického materiálu pomocí DNA technologie se používá mnoho
rozličných metod. Většina z těchto systému zahrnuje buď analýzu krátkých
tandemových repetic (STR) jaderné DNA či analýzu mitochondriální DNA. Metody
založené na polymerázové řetězové reakci nabízejí možnost analyzovat stopová
množství lidské DNA izolované z kosterních vzorků.
Tato studie měla být jakýmsi pomocníkem v aplikaci genetických metod.
Hlavním cílem diplomové práce byla optimalizace některých parametrů čtyř izolačních
technik DNA. Dále určit pohlaví několika jedinců z pohřebiště Kněževes u Prahy.
Soubory kosterního materiálu byly zvoleny tak, aby reprezentovaly dvě časová
období. Jako kontrolní, recentní soubor, byl použit soubor starý asi 100 let. Druhým
historickým souborem byly vzorky pocházející ze starobronzové doby (okolo 2 000
př.n.l.).
Srovnáním kvantifikace vybraných izolačních metod vyšla nejlépe fenolchloroformová extrakce. Naopak získat i velmi malé množství DNA z kosterního
materiálu prokázala metoda kitem DNA IQTM. Izolace dle Kalmár/Bachrati se zdá
z hlediska vlastní realizace velmi jednoduchá, ale poskytla nejmenší množství celkové i
specificky lidské DNA. Metodu kitu QIAamp® nemůžeme jednoznačně hodnotit,
jelikož jsme měli dispozici jen omezené množství kosterního materiálu. Příčinou
neúspěchu těchto extrakcí DNA může být několik: špatný kosterní materiál, silná
degradace DNA nebo vysoké množství PCR inhibitorů v izolátu. Z měření vyplývá, že
na množství a kvalitu DNA má vliv nejen čas, ale zejména prostředí, v němž se vzorek
nachází.
Po kvantifikaci izolačních metod byla provedena optimalizace na
amelogeninový lokus 80/83 bp. Amplifikační protokol byl použit podle Bromové
(Bromová, 2003), lišil se pouze typem polymerázy a PCR pufrem. Tento postup dále
sloužil k determinaci pohlaví jedinců z kněževeského souboru a prokázal se jako
účinný.
U souboru z pohřebiště Kněževes se obě analýzy (fragmentační analýza,
amelogenin) zdařily. Úspěšná byla analýza kitem MinifilerTM, podařilo se zjistit pohlaví
u všech vzorků a profily jedinců, s výjimkou vzorku K8 a K9, kde byl profil pouze
částečný. Porovnáním získaných profilů byl zjištěn příbuzenský vztah některých
vzorků. Pohlaví vzorků K1, K7 a K8 patřících do věkové infans, se nepodařilo zjistit
antropometricky. Obě genetické metody potvrdily shodu v mužském pohlaví u těchto tří
vzorků. Fragmentační analýza se shodovala ve 100% s PCR reakcí systému AMEL X/Y
s následnou PAGE, dále pak v 67% s antropometricky určeným pohlavím.
V archeologii může aDNA přispět k interpretaci jednotlivých míst nálezů a
k vytváření hypotéz o minulých populacích. Popisu míst nálezů pomáhá určení pohlaví
u fragmentů lidských kostí a příbuzenský vztah mezi pozůstatky různých osob.

8. Přílohy
8.1.
.1. Kosterní materiál
Recentní (kontrolní) soubor:

Obr.8-I, II, III, IV: Stehenní kosti recentních vzorků
vzork v pořadí: M1, Z1, M2 a Z2

Soubor z pohřebištěě Kněževes
Kně
u Prahy:

Obr.8-V: K1, K7 (823/A) - pravá polovina
mandibuly

Obr.8-VI: K2 (823/H) - pravá polovina mandibuly

Obr.8-VII: K4 (823/I) - pravá polovina
mandibuly

Obr.8-VIII: K5, K6 (823/C) - levá maxilla

Obr.8-IX: K2 (823/H) - pravá polovina mandibuly Obr.8-X: K8 (2545/A) - část žebra s obratle

Obr.8-XII: K10 (2399/A) - zlomek pravé maxilly

.
.
Obr.8-XI: K9 (2545/B) - pravá lopatka

Obr.8-XIII: K11 (2399/B) - pravá maxilla

8.2. Optimalizace systému AMEL 80/83 bp v PCR reakci

Obr.8-XIV: Gradient koncentrace
MgCl2 pro PCR reakci systému
AMEL 80/83 bp. 3% agarózový
gel s různými koncentracemi
hořečnatých iontů (1,5 mM; 1,75
mM; 2,0 mM; 2,25 mM a 2,5
mM). Optimální koncentrace 2,25
mM MgCl2 byla potvrzena dle
protokolu Bromové (2003)

Obr.8-XV: Teplotní gradient pro systém AMEL 80/83 bp, byla použita krev mužského pohlaví, na 3%
agarózovém gelu. Teplotní rozmezí 50 – 65°C u vzorků odpovídá tab.5-7. Optimální teplota pro
annealing primerů je zřetelná na bandu 5, kde odpovídá 54,1°C

8.3. Určení pohlaví po amplifikaci AMEL 80/83 bp

80/83 bp

Obr.8-XVI: 15% PAGE s oddělenými fragmenty 80/83 bp. Velikostní marker a amplifikované fragmenty
o velikosti 80/83 bp (vyznačeno šipkou) u vzorků K8, K9 a K10 nejsou dobře viditelné, to je způsobeno
fotodokumentačním zařízením. Z tohoto obrázku je možné určit pohlaví 9 jedinců. Dva bandy nad sebou
reprezentují velikosti fragmentů 80 bp a 83 bp, které odpovídají amplifikovanému úseku na X a Y
chromozomu, tedy pohlaví mužskému. Jeden band (případ vzorků K3 a K11) reprezentuje bandy pouze o
velikosti 80 bp, amplifikovanému úseku na dvou X chromozomech, tedy pohlaví ženskému

9. Ostatní
SEZNAM ZKRATEK
A
A
aDNA
AE
AGE
AL
AMELX/AMELY
AMG
AP
Apo B
APS
ATL
AW1
AW2
bp
BSA
C
CCD
cDNA
CODIS
CT
Cy5 (Cy5.5)
ddH2O
DGGE
dNTPs
D-loop
DNA
dNTPs
DMSO
dsDNA
DTT
E. coli
EDTA
FBI
G
GLB
GuSCN
Hae III
HUGO
HVR I, II, III
kb
LB
LDL
LINEs
LTR

absorbance
adenin
starodávná DNA (ancient DNA)
Elution buffer
cukerné polymery (advanced-glycation end-products)
Lysis buffer
lidský amelogeninový lokus X/Y
amelogenin
apurinové nebo apyrimidinové místo
apolipoprotein B
persulfát amonný – amoniumpersulfát
Tissue lysis buffer
Wash buffer 1
Wash buffer 2
pár bazí (base pair)
bovinní sérový albumin
cytosin
snímacího zařízení obrazu (charged-coupled device)
kopie DNA (copy DNA)
kriminalistický systém STR polymorfismů
(Combined DNA Index System)
prahový detekční cyklus (treshold cycle)
fluorescenční barviva
deinizovaná demineralizovaná voda
metoda hledání mutací v denaturačním gradientu
(denaturing gradient gel electrophoresis)
dideoxynukleotidtrifosfát
D-klička (displacement loop)
deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleotic acid)
deoxynukleotidtrifosfáty
dimetylsulfoxidu
dvouvláknová DNA (double-strand DNA)
dithiotreitol (dithio thretoile)
Escherichia coli
ethylendiamintetraoctová kyselina
(Federal Bureau of Investigation)
guanin
nanášecí pufr (gel loading buffer)
guanidium thiokyanát
pocházející z Haemophilus aegyptius
projekt sekvenace lidského genomu (Human Genom
Organization)
hypervariabilní oblast I, II, III (hypervariable region)
kilobáze – tisíc bází
nanášecí pufr (loading buffer)
lipoproteiny s nízkou hustotou (low-density lipoprotein)
dlouhé roztroušené elementy (long interspersed elements)
dlouhá tandemová repetice, minisatelit (long tandem repeat)

MM
mRNA
mtDNA
NaOCl
nDNA
PAGE
PCR
Pfu
Phe
Př.n.l.
PTB
POP4
Pwo
qPCR
R
RNA
rpm
rRNA
RT-PCR
SDS
SEB
SINEs
SNP
ssDNA
STR
T
T
TAE
TAG
Taq
TBE
TE
TEMED
TGGE
Tm
tRNA
Tth
Tyr
SINEs
VNTR
U
UK
UV
ZFX/ZFY

reakční směs (master mix)
mediátorová DNA (messenger DNA)
mitochondriální DNA (mitochondrial DNA)
chlornan sodný
jaderná DNA (nuclear DNA)
polyakrylamidový gelová elektroforéza
polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)
z hypertermofilní archebakterie Pyrococcus furiosus
fenylalanin (phenylalanin)
před naším letopočtem
činidlo redukující cukerné zbytky
(N-phenacetylthiazolum bromide)
polymer, elektroforetické medium
(Performance Optimized Polymer)
z hypertermofilní archey Pyrococcus woesei
kvantitativní PCR
poměr (ratio) A260/A280
ribonukleová kyselina (ribonucleotic acid)
otáčky za minutu (revolutions per minute)
ribozomální RNA (ribosomal RNA)
Real-Time polymerase chain reaction
sodium dodecylsulfáf
extrakční pufr (stain extraction buffer)
krátké roztroušené elementy (short interspersed elements)
jednonukleotidový polymorfismus (single nucleotide
polymorphism)
jednovláknová DNA (single-strand DNA)
krátká tandemová repetice, mikrosatelit (short tandem repeat)
thymin
propustnost (transmitance)
Tris-acetátový pufr
triacylglycerol
pocházející z Thermus aquaticus
Tris-borátový pufr
Tris-EDTA pufr
tetrametylendiamin
metoda hledání mutací v teplotním gradientu
(thermal gradient gel electrophoresis)
teplota tání templátu (melting temperature)
transferová RNA (transfer RNA)
z eubakterie Thermus thermophillus
tyrosin
krátké roztroušené sekvence (short interspersed elements)
variabilní počet tandemových repetic (variable numer of tandem
repeat)
uracil
Universita Karlova
ultrafialové záření (ultra-violet)

polymorfní oblasti lokusu proteinu zinkových prstů

SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ
centrifugy:
- chlazená centrifuga HERMLE Z 323 K, Německo
- micro 240A Denville Scientific, inc., USA
- C 28 BOECO, Německo
vortex – VELP, Scientifica, Itálie
hybridizační inkubátor – model 2000, Robbins Scientific, USA
analytické váhy – Scaltec, Německo
termocycler – PTC-220 DNA Engine Dyad®Cycler, MJ ResearchTM, Incorporated, UK
zdroj napětí pro elektroforézu:
- EPS 301, Amersham Biosciences, UK
- EC Apparatus Corporation, UK
- SE 660, Hoefer Pharmacia Bitech, San Francisco CA, USA
elektroforetická vana – Biorad, USA
UV lampa – Appligene Oncor, USA
záznamové zařízení pro PC 486 – DIPS
Dremel – Bosch, Německo
mlýnek na kosti – Freezer mill
svěrák na kosti – Heimwerker Schraumbstock 53001, Erba, Deutschland
pila – Pilana, Czech Republic
spektrofotometr – CECIL CE 2021; 2000 Series, Cecil Instruments Cambridge, UK
sekvenátor – ABI PRISMTM Genetic Analyzer 310 (Applied Boisystems)
mikrovlnná trouba – Miele, Německo
magnetický stojánek pro separaci magnetosilikátových partikulí – Promega
parafilm – American National Can
zkumavky:
- se septem pro sekvenátor – Applied Biosystems
- se šroubovacím víčkem (15 ml, 50 ml) – Labsystems
- Eppendorfky (200 µl, 500 µl, 1 500 µl) – Eppendorf
- na zkoncentrování DNA (Millipore) – Microcone
pipety – Finnpipette®; Nichiryo, Japan
špičky – Eppendorf, Labsystems

SEZNAM POUŽITÝCH CHEMIKÁLIÍ
Aceton – Lachema
Agaróza – Serva
Akrylamid – Serva
Amonium acetate – Sigma
APS – Serva
Dextran Blue – Sigma
DNA IQTM System kit – Promega
DNA Mini Kit – Quiagen
dNTPs – Jena Bioscience
ddH2O, sterilní – Millipore
DTT – Sigma
EDTA – Serva
Etanol – Sigma
Ethidiumbromid – Sigma
Fenol – Sigma, Amresco
Formamid, deionizovaný – Serva
Gene Ruler 100bp DNA Ladder – Fermentas
GLB – TaKaRa
GuSCN – Serva
HCl – Sigma
Chloroform – Lachema
Internal Line Standart ROX-500 – Applied Biosytems
Isoamylalkohol – Lachema
6X Loading Dye Solution (nanášecí pufr) – Fermentas
Matrix Standard Set (6-FAM™, VIC™, NED™, PET™ and LIZ™) – Applied biosystems
Methanol – Serva
MgCl2 solution – Fermentas
Minifiler® kit – Applied Biosystems
N,N´- methylenbisakrylamid – Serva
N-laurylsarcosine, Na salt – Sigma
NaCl – Sigma
10X PCR buffer – Takara, BioLabs
POP 4 – Applied Biosystems
Primery (AMEL X/Y) – Generi Biotech
Proteináza K – Sigma, Serva
PTB – Serva
Quantifiler™ Kit – Applied Biosystems
SDS – Amresco
Silica-suspenze – Serva
Taq DNA-polymeráza – TaKaRa, BioLabs
TEMED – Serva
Tris-HCl – Roth
TWEEN 20 – Serva
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