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Abstrakt
Vznik mnoha lidských onemocnění podmiňuje naše genetická výbava, velkou část
nemocí je možno označit jako multifaktoriálně podmíněné, s významnou generickou
složkou, ale zároveň s různě silným ovlivněním faktory okolního prostředí. Mezi
taková onemocnění patří také metabolický syndrom a hypertenze. Hledání
zodpovědných genů je v takovýchto případech u člověka často složité, proto se
používá definovaných modelových organismů. Metabolický syndrom byl intenzivně
zkoumán u laboratorního potkana (např. kmeny SHR a PD s metabolickým
syndromem, naopak kmen BN je „zdravý“). Jednotlivé komponenty metabolického
syndromu byly izolovány pomocí kongenních kmenů a v rámci procesu určování
zodpovědných genů/alel byly vytvořeny kongenní podlinie. Genetické pozadí naší
modelové podlinie SHR-Lx-PD5 je původu SHR, jen 14 genů na 8 chromosomu
pochází z PD. Díky tomuto úseku je značně snížena inzulínová senzitivita kosterního
svalu u kmene SHR-Lx-PD5 oproti SHR.
Má práce spočívala v analyzování genů Usp28, Zw10, Tmprss5, Drd2 a Ankk1.
Všechny geny se mi podařilo sekvenovat a následně zachytit několik mutací,
konkrétně 8 substitucí a jednu deleci. Geny Tmprss5 a Zw10 jsou bez mutací.
Substituce v exonu 3 genu Usp28 mění aminokyselinu threonin na serin. Delece
v exonu 3 genu Ankk1 vede k posunu čtecího rámce, gen se tudíž stává defektním.
Ostatní mutace leží v nekódující oblasti, tudíž jsou nejspíše neutrální. Porovnáním
alel jednotlivých mutací u kmenů SHR, PD a SHR-Lx-PD5 jsem navíc zjistila, že gen
Ankk1, Ttc12 (nebyl sekvenován) a část genu Drd2 jsou u kmene SHR-Lx-PD5
původu SHR, nikoli PD, a tudíž se nemohou podílet na vzniku rozdílů v projevech
metabolického syndromu mezi SHR a SHR-Lx-PD5.
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Abstract
Establishment of many human diseases is influenced by our genetic makeup. A
substantial portion of diseases can be called multifactorial. These have an important
genetic component, but also experience an environmental influence of varying
strength. These diseases include metabolic syndrome and hypertension. Finding
responsible genes is often complex in such cases in humans, therefore, defined
model organisms are preferentially used. Metabolic syndrome has been investigated
using the Norway Rat (e.g. SHR or PD as metabolic syndrome models vs. BN as
“healthy” control). The individual genetic components of metabolic syndrome have
been isolated using congenic strains and during the process of determining the
responsible gene / allele congenic sublines (with minimal differential chromosome
segment compared to the parental strain) were derived. Genetic background of our
model subline SHR-Lx PD5 is of SHR origin, and has only 14 genes on chromosome
8 of PD origin. This segment of chromosome 8 is associated with significantly
reduced insulin sensitivity of skeletal muscle in the SHR-Lx PD5-versus SHR.
My work consisted of analyzing genes Usp28, Zw10, Tmprss5, Drd2 and Ankk1. I
sequenced all these genes and found few mutations, namely 8 substitutions and one
deletion mutation. Tmprss5 and Zw10 were without mutations. Substitution in exon 3
of Usp28 gene changes the amino acid Threonine to Serine. Deletion in exon 3 of
Ankk1 gene leads to frameshift, Ankk1 therefore becomes defective. Other mutations
are in non-coding areas and they are probably neutral. By comparing the alleles of
individual mutations in SHR, PD, and SHR-Lx-PD5, I found out that Ankk1, Ttc12
(was not sequenced), and a part of Drd2 gene are in SHR-Lx-PD5 of SHR origin, not
PD origin, therefore these sequences cannot influence the origin of differences in
metabolic syndrome expression between SHR and SHR-Lx-PD5.
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1. Úvod
Genetika je věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav. Patří mezi
biologické vědy a rozděluje se podle hlediska studia organismů. Sleduje variabilitu,
rozdílnost a přenos druhových a dědičných znaků mezi rodiči a potomky i mezi
potomky navzájem.
V genetickém výzkumu se používá mnoho rozličných metod. Jde zejména o
metody biochemické, fyzikální, mikroskopické, metody analytické chemie a
bioinformatiky. Mnoho specifických metod bylo objeveno výhradně pro genetický
výzkum – zejména různé sekvenovací a značkovací metody. [1]
Geny lze považovat za základní jednotky genetické informace. Jsou tvořeny
sekvencemi DNA, podle nichž se syntetizují molekuly ribonukleových kyselin, popř.
proteinu. Podle toho dělíme geny do dvou základních skupin:
a) Strukturní geny, které obsahují informace o primární struktuře proteinu. Patří k nim
zejména:
– geny kódující proteiny se stavební funkcí (tj. základní složky cytoskeletu a
mezibuněčné hmoty; např. tubulin, kolagen, elastin, aktin, myosin atd.);
– geny kódující proteiny s biochemickou nebo fyziologickou funkcí (zejména
enzymy, buněčné receptory, regulační proteiny, protilátky a některé hormony).
b) Geny pro funkční RNA, jejichž transkripční produkty nepodléhají translaci. Patří
k nim především geny kódující transferovou RNA (tRNA) a ribozomovou RNA
(rRNA). [2]
Porovnáme-li DNA mezi dvěma jedinci, tak zjistíme, že v průběhu každých 100 – 300
nukleotidech se budou lišit v jednom písmenu genetického kódu. Tato variabilita se
nazývá SNP (z anglického single nucleotide polymorphism). [3]
SNP je nejčastější typ polymorfismu DNA, přesto se v lidském genomu vyskytují
další významné typy polymorfních sekvencí. Příčinou vzniku polymorfismů jsou
mutace v původních restrikčních místech, díky nimž dochází ke ztrátě, nebo naopak
vzniku nového restrikčního místa.
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Za mutaci považujeme jakoukoliv náhodnou a neusměrněnou změnu DNA,
která může postihnout genetickou výbavu organismu v různém rozsahu. Podle toho
dělíme mutace do dvou základních skupin:
a) Genové mutace zasahují většinou jediný gen. Výjimkou nejsou ani tzv. bodové
mutace, které mění pouze jeden nukleotidový pár.
b) Chromozomové mutace, kdy dochází ke změně počtu nebo struktury chromozomu
(tj. numerické a strukturní aberace).
Metody sekvenování odhalily na molekulární úrovni velké množství mutací, z
nichž mnohé mají velmi závažné klinické projevy. Charakter těchto změn může být
různý. Na úrovni DNA rozeznáváme čtyři základní typy mutací:
a) Delece je ztráta jednoho nebo více nukleotidových párů v DNA.
b) Inzerce (též adice) je zařazení nadbytečného nukleotidového páru.
c) Substituce je nahrazení určitého nukleotidového páru jiným párem nukleotidů.
d) Amplifikace je zmnožení určitého nukleotidu nebo znásobení skupiny nukleotidů.
Každá z uvedených mutací může, ale nemusí ovlivnit funkci příslušného proteinu,
který je mutovaným genem kódován. Záleží nejen na rozsahu mutace (tj. na počtu
změněných nukleotidových párů), ale také na její lokalizaci a na tom, jak se
mutovaná sekvence projeví v primární struktuře proteinu.
Mutace se změněným smyslem
Substituce často vedou k mutacím měnícím smysl kodonu (v angličtině „missense
mutation“). Mutovaný kodon v tomto případě zařazuje do polypeptidu jinou
aminokyselinu, než tu, kterou kódoval původní nemutovaný triplet. V některých
případech má záměna aminokyseliny v proteinu velmi výrazný fenotypový projev,
jindy dochází pouze k nepatrné změně biologické aktivity proteinového produktu.
Záleží na tom, zda je mutací zasaženo např. katalytické centrum enzymu nebo jen
okrajové partie jeho molekuly.
Mutace beze smyslu
Kromě mutací měnící smysl kodonu známe ještě jiné případy substitucí. V některých
případech vzniká mutací terminační triplet. Tyto změny označujeme jako mutace
beze smyslu (v angličtině „nonsense mutations“). Pokud vznikne terminační kodon
hned v počátečním úseku kódující sekvence daného genu, dochází při translaci na
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tomto místě mRNA k zastavení proteosyntézy. Polypeptidový rětězec je oproti
nemutovanému produktu výrazně zkrácen a neplní svoji biologickou funkci.
Mutace se stejným smyslem
Degenerace genetického kódu způsobuje, že v některých případech vzniká substitucí
triplet, jenž kóduje stejnou aminokyselinu jako původní kodon. Tyto substituce
označujeme jako mutace se stejným smyslem (v angličtině „same sense mutations“).
Posunové mutace
Ne všechny mutace mají charakter substitucí. Často dochází k delecím nebo
inzercím, které zcela mění čtecí rámec následující genové sekvence. Protože
genetická informace je při překladu čtena po trojicích nukleotidů, může zařazení nebo
ztráta jediného nukleotidu způsobit vznik nových kodonů. Tyto mutace označujeme
jako posuny čtecího rámce, též posunové mutace („frame shift mutations“). Proto
inzerce a delece zpravidla způsobují, že mRNA mutovaného genu je překládána do
zcela odlišné sekvence aminokyselin. [4]
Od počátku moderní genetiky jsou vyslovovány hypotézy, že na patogenezi
onemocnění se neúčastní pouze genetické mutace, ale při vyjádření většiny znaků
se vzájemně kombinují dvě složky, tj. dědičnost i prostředí.
Také mnohé lidské nemoci jsou podmíněny oběma vlivy zároveň. Znaky, resp.
choroby, při jejichž vzniku se společně uplatňuje genetická i environmentální složka
(tedy více faktorů), označujeme jako multifaktoriální.
a) vnější prostředí (environmentálně) – u člověka např. množstvím a složením
potravy, fyzickou aktivitou, sociálními podmínkami, přítomností původců infekčních
onemocnění, koncentrací toxických látek v životním prostředí (tj. ve vzduchu, v půdě,
v pitné vodě apod.), užíváním určitých léků atd.
b) geneticky – tj. přítomností a kombinací konkrétních dědičných vloh přenášených
z generace na generaci. Téměř každý gen může vytvářet větší množství konkrétních,
do určité míry rozdílných forem. Podle toho se mohou lišit i vnější znaky organismu,
které jsou daným genem podmíněny. Extrémním případem genetické variability jsou
mutované geny. [5]
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1.1
Metabolický syndrom
Metabolický syndrom (někdy nazýván Syndrom X nebo Reavenův syndrom)
Jde o kombinaci obezity, diabetu 2. typu (s nedostatečnou odpovědí organizmu na
inzulin), vysokého krevního tlaku a poruchy krevních lipidů.
Při vzniku syndromu hraje roli dědičná dispozice (sklon střádat v těle tuky na
dobu nedostatku) a faktory životosprávy, k nimž patří přejídání, nedostatek fyzického
pohybu, alkohol, kouření, zejména však obezita.
Reavenův metabolický syndrom X je spojen nejen s obezitou a zvýšenou hladinou
insulínu, ale byl vědecky prokázán vztah k cytokinu Tumor necrosis factor (TNF alfa)
- působí na mnoha dějích buňky, včetně exprese genů, regulace růstu a diferenciace
buněk, přenosy signálů. Navozuje hypertriglyceridemií, dediferenciaci adipocytů.
Blokuje insulinem stimulovaný metabolismus glukózy, zvyšuje od insulinu nezávislý
vstup glukózy do makrofágů. Vyvolává tím progresi insulinorezistence. [20]
Syndrom je provázen závažnými zdravotními problémy – např. infarkty myokardu,
mozkovými mrtvicemi či cévními komplikacemi – a dnes postihuje s větší či menší
počáteční intenzitou 10–20 % dospělých obyvatel bohatých zemí. Také v chudých
zemích jeho výskyt stoupá, jakmile obyvatelé částečně zbohatnou a přistoupí na
„západní“ styl stravování s nadměrným příjmem kalorií, zejména tuků. Tak se
metabolický syndrom stává celosvětovým problémem.
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1.2. Backround
K práci byly použity tyto kmeny laboratorních potkanů:
SHR ( spontánně hypertenzní potkan)
Je model lidského metabolického syndromu. Při vývoji tohoto modelu se Okamoto a
Aoki soustředili na měření krevního tlaku u stovek zvířat Wistar kolonie chované na
univerzitě v Kyotu. Krevní tlak měřený neinvazivní pletysmografickou metodou byl u
těchto zvířat v průměru 120-140 mmHg. Byl však objeven jeden samec s tlakem
145.175 mmHg a ten byl spářen se samicí o tlaku 130.140 mmHg. Krevní tlak
potomků a následných generací rostl tak, že u F6 generace dosáhl hodnot více než
180 mmHg ve 20. týdnu věku. Hypertenze u tohoto modelu je udržována především
zvýšenou periferní rezistencí. Tato rezistence je v počátečních stadiích vyvolána
funkční neurogenní vazokonstrikcí, která je později udržována strukturálními
změnami cév. Kontrolním normotenzivním kmenem jsou Wistar-Kyoto potkani
(WKY). [6]
PD/Cub (polydaktylní potkan)
Tento vysoce inbrední kmen je na Ústavu
biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN
chován od roku 1969. [7] Spontánně vzniklá
mutace

genu

Lx dává

polydaktylie-luxace.
modifikován
pozadí,

Účinek

jednak účinkem

jednak

teratogenními

vznik

interakcí

látkami

syndromu

genu

Lx

je

genetického
s

různými

(bromodeoxyuridin,

thalidomid, retinová kyselina), a to opět v
závislosti na genetickém pozadí [8-11]. Tento
kmen je tedy jedinečným modelem pro
analýzy

morfogenetických

procesů

farmakogenetiky/genomiky teratogeneze. V
Obr. 1 PD/CUB potkan
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i

roce 1993 byla u PD/Cub zjištěna zvýšená hladina triglyceridů [12] a detailnější
zkoumání pak vedlo k ustanovení kmene PD/Cub taktéž jako modelu metabolického
syndromu, neboť kromě hypertriglyceridémie byla u tohoto kmene identifikována
hyperinzulinémie, zvýšená hmotnost epididymálního tukového tělesa (marker obesity
centrálního typu), zvýšená hladina nenasycených mastných kyselin a výrazná
inzulínová rezistence. [13]
BN/Cub (Brown Norway)
Jedná

se

o

kmen,

normotriacylglycerolemický,

který

normotenzní

je
a

bývá používán jako kmen kontrolní ve studiích
zabývajících se metabolickým syndromem.
Není bez zajímavosti, že právě genom tohoto
kmene byl sekvenován, jak vyplývá z publikace
v Nature [14]
Obr. 2 BN/Cub potkan
PD5 (SHR-Lx PD5)
Přenesením 30 cM dlouhé oblasti potkaního chromosomu 8, smíšeného původu od
kmene PD a BN na genetické pozadí kmene SHR, byl vytvořen kongenní kmen SHRLx. Při srovnání s progenitorovým kmenem SHR bylo u SHR-Lx zjištěno snížení
krevního

tlaku za

současného

zhoršení

několika

metabolických parametrů

souvisejících s metabolickým syndromem. [15-16] Standardní postup pří identifikaci
zodpovědných genů/alel je metoda pozičního křížení. Diferenciální úsek kongenního
kmene je cíleným křížením postupně omezován při zachovaném efektu na sledovaný
fenotyp. Bylo vytvořeno několik kongenních podlinií s použitím výchozího kmene
SHR-Lx. Kongenní kmen SHR.Lx.PD5 nese Lx mutaci v 1,4 Mb dlouhém úseku
chromosomu 8 obsahující pouze 14 genů. Zbylá část genomu je původu SHR. [17]
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Po srovnání metabolických a morfometrických dat a profilů genové exprese mezi
kmeny SHR-Lx PD5 a SHR vyplynulo, že některé zřetelné metabolické poruchy
pozorované v původním kongenním kmeni SHR-Lx jsou v PD5 stále zachovány.
Jeden z nejvýznamějších parametrů je pravděbodobně výrazné snížení inzulínové
senzitivity kosterního svalu u kmene SHR-Lx-PD5. Kandidátním genem je Plzf
(promyelotic leukaemia zinc finger), jehož pozměněná regulace je s největší
pravděpodobností zodpovědná za mutaci Lx. Účastní se také při regulaci procesů
metabolismu. Sekvenční analýza Plzf genu odhalila SNP vedoucí k substituci
threoninu za serin u kmene SHR v aminokyselinové pozici T208S, ale není tomu tak
u kmene SHR-Lx nebo BN/Cub. Mezi 14-ti protein-kódujícími geny v diferenciálním
segmentu kmene PD5 se nachází geny Usp28, Zw10, Tmprss5, Ankk1 a Drd2, které
byly předmětem mého zkoumání..

Obr. 3 genové schéma
Gen Usp28 ( ubikvitin specifická peptidasa) je protein-kódující gen. Ubikvitin
(Ub) je malý protein sestavený z 76 aminokyselin, který se podílí na regulaci
degradace proteinů. Kovalentně připojený ubikvitin slouží jako marker. Ubikvitin-
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dependetní

protein

je

v degradačním

procesu

esenciální

pro

proteolýzu

intracelulárních proteinů a peptidů. Enzym, který odstraňuje ubikvitin z ubikvitinkonjugovaných peptidů, jako Usp28, ovlivňuje zánik a degradaci intracelulárních
proteinů.Patří do rodiny C-19 peptidáz. Základní funkce jsou:
-působí jako cysteinová endopeptidasa
- působí jako ubikvitin thiolesterása
- nutný k vyrovnání CHEK2 a TP53BP1 při odpovědi na poškození DNA
- nutný k vyrovnání MYC stability v nádorových buňkách
Vysoká úrověň exprese Usp28 byla nalezena v karcinomu tlustého střeva a prsu. [18]
ZW 10 (centromere/kinetochore protein)
Tento gen kóduje protein, který je jedním z mnoha zapojených do mechanismů, které
zajistí řádnou segregaci chromozomů během buněčného dělení. Kódovaný protein
se váže na centroméry během profáze, metafáze, na časné buněčné etapy anafáze
a kinetochory mikrotubulů běhěm metafáze. Potřebný na stavbu dynein-dynactin a
MAD1-MAD2 komplexů na kinetochorech. Podílející se na regulaci membránového
transportu mezi Golgiho aparátem a endoplazmatickým retikulem.
Tmprss5 (Transmembrane protease, serin 5)
Tento gen kóduje protein, který patří do rodiny serin proteáz. O serinových
proteázách je známo, že jsou zapojeni do mnoha fyziologických a patologických
procesů. Exprimován v mozku, testis, ovariálních folikulech a v kůře nadledvinek.
Drd2 (Dopamine receptor 2)
Tento gen je kóduje D2 podtyp dopaminového receptoru. Tento na G-protein vázaný
receptor inhibuje adenylyl cyclasovou činnost. Missense (beze smyslu) mutace v
tomto genu způsobuje dystonický myoclonus, v jiných mutací byly spojovány se
schizofrenií. Dopamin hraje důležitou roli v regulaci chuti k jídlu a růstového
hormonu. Dopaminergní agonisté potlačují chuť k jídlu a antagonisté D2 dopamin
receptoru ji posilují. Může být zapojen do poruch pohybu, schizofrenie a drogové
závislosti.
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Ankk1 (ankyrin repeat and kinase domain containing 1)
Protein-kódující gen. Obsahuje doménu s proteinkinázovou aktivitou se specifitou pro
serin nebo treonin a ankyrinové repetice. Tyto jsou jedním z nejčastěji se
vyskytujících motivů zprostředkujících interakce mezi proteiny. Tento motiv se skládá
z tandemově opakovaných modulů o asi 33 aminokyselinách, vyskytují se ve velkém
počtu funkčně různorodých bílkovin hlavně u eukaryot, jako jsou transkripční faktory,
regulátory buněčného cyklu, proteiny cytoskeletu, přenašeče iontů aj. [24].
Molekulární funkce Ankk1 je nicméně v současnosti neznámá.
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2. METODIKA
2.1.Izolace geonomové DNA
DNA uchováváme v TE pufru, jelikož tím zvyšujeme její rozpustnost. TE (Tris EDTA)
se dodává koncetrovaný, je potřeba ho naředit, jinak dojde k úplné inhibici reakce.
Zda-li se nám při reakci podařila DNA izolovat a v jaké čistotě, zkontrolujeme na
spektrofotometru pomocí absorbance při 260 nm (množství) a poměru absorbance
260nm/280nm (čistota). Chceme-li DNA uchovat i pro pozdější použití, tak jí můžeme
zmrazit v hloubokomrazícím boxu.
Postup izolace:
Ocásek ( cca 0,5 cm ) nastříháme na malé kousíčky a zalejeme trávícím pufrem
(50mM Tris Hcl ph 8, 50mM EDTA, 0,5 % SDS) a přidáme 35 μl Proteinazy K
(Sigma). Vortexujeme a necháme přes noc inkubovat ve vodní lázni o teplotě 55°C.
Další den opět vortexujeme a přídáme 700 μl Fenol – Chloroform – Isoamylalkohol
(25:24:1). Ependorfky dáme otáčet na 20 minut a poté centrifugujeme při 9000
otáčkách 3 minuty. Poté přepipetujeme supernatant do čisté ependorfky, znovu
přidáme 700 μl Fenol – Chloroform – Isoamylalkoholu (25:24:1), dáme na 5 minut
otáčet a stočíme v centrifúze při 9000 otáčkách 3 minuty. Přepipetujeme supernatant
do čisté zkumavky, přidáme 70 μl 3M octanu sodného a necháme chvíli otáčet.
Přidáme ještě 700 μl 96 % ethanolu, zavřeme a necháme pomalu otáčet. Když se
začne srážet DNA , tak centrifugujeme na 9000 otáček 1 minutu. Obsah zkumavky
slijeme a přidáme 1 ml 70 % ethanolu, vortexujeme a stočíme v centrifúze na 9000
otáček 1 minutu. Slijeme, necháme pořádně vysušit a poté necháme rozpouštět
v 150 – 200 μl TE pufru (10mM Tris, 0,1 mM EDTA, ph 8,0). Elektroforeticky
provedeme kontrolu integrity na 1 % agarose.
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2.2 PCR
Polymerázová řetězová reakce (PCR = Polymerase Chain Reaction) = biochemická
reakce, která využívá enzym DNA-polymerázu ke kopírování DNA takovým
způsobem, že se produkt hromadí podobnou geometrickou řadou, jakou dochází k
šíření rozpadu atomů při výbuchu atomové bomby.
Víme, že DNA-polymeráza je schopná syntetizovat komplementární vlákno podle
templátu jednovláknové DNA tak, že přidává k existujícímu úseku druhého vlákna
nové nukleotidy ve směru 5' > 3'. Víme také, že k tomu kromě templátového vlákna a
nukleotidtrifosfátů potřebuje krátký existující úsek druhého vlákna, primer, který
můžeme

syntetizovat

uměle

jako

oligonukleotid.

Pokud

známe

sekvenci

templátového vlákna, můžeme si připravit primer, který bude za vhodných teplotních
podmínek tvořit vodíkové můstky s komplementární sekvencí v templátovém vlákně,
tedy hybridizovat. V případě primeru ale nehovoříme o hybridizaci, ale o nasedání
primeru. Takto jsme schopni určit DNA-polymeráze, od kterého místa a kterým
směrem (od 3'-konce primeru) má začít syntetizovat komplementární vlákno.
Hovoříme o tedy extenzi primeru (prodlužování primeru přidáváním dalších
nukleotidů na 3'-konci). Podle jednoho templátového vlákna ale tímto způsobem
vznikne jen jedna kopie, takže nedojde k žádnému řetězovému hromadění produktu.
To je v PCR zajištěno použitím dvou primerů, které nasedají na komplementární
sekvence ve dvou templátových vláknech. Templátová vlákna vznikají denaturací
původně dvouvláknové DNA. Primery na tato vlákna nasedají v protisměrné
orientaci, takže po opakovaných cyklech denaturace, nasedání primeru a extenze
primeru DNA-polymerázou vznikají produkty, které slouží jako templáty pro nový
reakční cyklus. Máme-li tedy teoreticky na začátku k dispozici dvě templátová vlákna
(jednu dvojvláknovou molekulu), pak vzniknou v prvním cyklu dvě kopie. Pro další
cyklus máme k dispozici už čtyři vlákna, podle kterých vzniknou 4 kopie. Celkem osm
templátových vláken slouží v dalším cyklu k syntéze dalších osmi vláken, takže se
produkt hromadí geometrickou řadou. Ze 2 vláken získáme po 30 cyklech teoreticky
celkem 230 = 107 370 000 kopií (tj. 107 milionů kopií).
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Protože na začátku každého cyklu musíme denaturovat templátovou DNA
vysokou teplotou, která ničí normální DNA-polymerázy, musíme při PCR používat
termostabilní polymerázy. Tyto enzymy pocházejí z bakterií, žijících v extrémních
podmínkách, např. v hloubce moří poblíž ústí podmořských sopek. Jejich proteinová
struktura je evolucí uzpůsobena tak, že odolává po určitou dobu i teplotám kolem 95
°C. Nejčastěji se používá tzv. Taq-polymeráza, nazvaná podle bakterie Thermus
aquaticus. Dnes používané termostabilní polymerázy jsou dále vylepšeny metodami
genové manipulace tak, aby byly ještě odolnější a lépe vyhovovaly svému použití v
PCR.

Obr. 4 PCR
Pro každou PCR, která má za cíl amplifikovat konkrétní úsek templátové DNA,
je potřeba navrhnout vhodný pár primerů. Při návrhu primerů musíme zajistit, aby
oba primery nasedly při stejné teplotě jen na přesně komplementární sekvenci v
templátové DNA - podobně jako sonda musí nasedat jen na přesně komplementární
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sekvenci ve vyšetřované DNA. Kdyby nasedaly nejen na přesně komplementární
sekvence, tedy i jinde v templátové DNA, nedošlo by k efektivní amplifikaci
zvoleného úseku. Proto musejí mít oba primery shodnou, nebo téměř shodnou
teplotu tání. Kromě požadavku na shodnou teplotu tání musí konkrétní pár primerů
splňovat i další požadavky - nesmí tvořit tzv. dimery a vlásenky.

Cyklické změny teplot reakční směsi lze řídit
automatizovaně pomocí termocykleru. Zkumavky s
reakční směsí jsou v termocykleru uloženy v
kovovém bloku, jehož teplota je řízena podle
programu, nastaveného uživatelem.

Obr. 5 Cykler
PCR má velmi široké použití ve výzkumu i v lékařské diagnostice. Hlavní výhodou
PCR, ze které těží také lékařská diagnostika, je její vysoká citlivost. Protože dokáže z
pouhých 2 vláken vytvořit po 30 cyklech 230 molekul produktu (107 milionů), stačí pro
pomnožení určité sekvence velmi malé množství DNA.
Výsledek PCR amplifikace lze detekovat na gelu, tak, že se vzorek reakční směsi
nanese na start agarózového nebo polyakrylamidového gelu a podrobí se
elektroforéze. [23]
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Primery jsme navrhovaly díky známým sekvencím s použitím programu Primer 3 tak,
aby optimální annealingová teplota byla 60°C. Seznam primerů je uveden v tabulce.
PCR receptura
Destilovaná voda

5,9 µl

betain

3,0 µl

dNTP (200 mM)

1,0 µl

Pfu pufr 10x

1,5 µl

MgCl2 (20 mM)

1,2 µl

R primer (10 µM)

0,6 µl

F primer (10 µM)

0,6 µl

Taq polymerasa (10 U/µl)

0,7 µl

DNA 100ng/ µl

1 µl

Tab. 1 Receptura polymerázové řetězové reakce
PCR amplifikace byla provedena za těchto podmínek:
Počáteční denaturace

94°C

3 min

Denaturační krok

94°C

30 s

Annealing

57-60°C *

45 s

Elongace

72°C

90 s

Konečná elongace

72°C

5 min

35 cyklů

* specifická podle primeru
Tab.2 program Polymerázové řetězové reakce
V některých případech bylo nutné použít DNA polymerázu Phusion (Finnzymes),
která má opravnou 3´- 5´exonukleázovou aktivitu, ale zároveň vysokou účinnost
polymerace. Hodí se především na amplifikaci dlouhých úseků, ale zkušenosti
ukazují, že je často účinnější i u běžné PCR.
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PCR receptura s Phusion polymerázou
Destilovaná voda

5,8 µl

betain

4,0 µl

dNTP (200 mM)

4,0 µl

pufr GC 5x

4,0 µl

R primer (10 µM)

0,6 µl

F primer (10 µM)

0,6 µl

Phu polymerasa

0,2 µl

DNA 100ng/ µl

2 µl

Tab. 3 Receptura polymerázové řetězové reakce s Phusion polymerázou

PCR amplifikace byla provedena za těchto podmínek:
Počáteční denaturace

98°C

30 s

Denaturační krok

98°C

10 s

Annealing

63°C

30 s

Elongace

72°C

40 s *

Konečná elongace

72°C

5 min

30 cyklů

* délka elongace se používá 30s na
fragment dlouhý 1 kb
Tab. 4 Program Polymerázové řetězové reakce
Phusion polymeráza je citlivější na změnu teplot díky 3´- 5´ exonukleotidové aktivitě,
proto by mohlo při pokojové teplotě v laboratoři dojít k degradaci primerů. Z toho
důvodu jsem PCR mix připravovala na chladícím stojánku a ependorfky vkládala do
předehřátého cykleru na 98°C.
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2.3 Elektroforéza
Produkty restrikčních nebo amplifikačních reakcí (fragmenty DNA) se dělí podle své
relativní molekulové hmotnosti a velikosti náboje elektroforézou DNA fragmentů
v gelu. Ke třídění molekul DNA se používá nejčastěji agarózový gel, pro menší
molekuly pak také polyakrylamidový gel. Agarózový gel se připravuje vylitím roztoku
agarózy do připravené formy s hřebínkem. Po ochlazení a gelifikaci agarózy je
hřebínek vyjmut z gelu a gel vyjmut z formičky, takže zůstává plátek gelu s jamkami
po vyjmutém hřebínku. Tento gel je umístěn do elektroforetické vany a zalit
elektroforetickým pufrem. Vzorky DNA je pak potřeba vpravit do jamek v gelu, které
jsou již v této chvíli pod hladinou pufru. Pro vpravení je proto potřeba použít zvláštní
techniku tzv. nanášení na gel. Pak je možné uzavřít elektrický okruh připojením ke
stabilizovanému zdroji napětí - od té chvíle probíhá elektroforéza a molekuly DNA se
pohybují rozdílnou rychlostí podle své velikosti.
Elektroforézu je nutné vypnout v okamžiku, kdy jsou molekuly nukleových kyselin
přiměřeně roztříděny. Pokud by elektrické pole působilo příliš dlouho, molekuly by z
gelu vycestovaly až ke kladně nabité elektrodě, kde by došlo k jejich degradaci.
Protože ale nukleové kyseliny nemůžeme během elektroforézy v gelu vidět,
používáme barvivo. Jako barvivo jsem použila ethidiumbromid, který jsem přidávala
při přípravě gelu.
Pokud gel položíme na UV-transluminátor, který je plochým zdrojem UV-záření,
molekuly DNA v gelu září. Ethidium bromid je potenciální kancerogen a UV-záření je
prokázaný kancerogen, proto je potřeba dodržovat pravidla bezpečné práce.
Elektroforéza musí probíhat ve vodném roztoku o stálém pH, proto jsou pro přípravu
gelu a naplnění elektroforetické vany požívány pufry. Jejich úkolem je především
neutralizovat ionty H+ a OH-, které vznikají hydrolýzou vody na elektrodách.Hustotu
gelu je nutné také přizpůsobit velikosti molekul, které chceme třídit. Pokud chceme
dobře roztřídit velké molekuly, musíme připravit řidší síť s většími oky. Pokud by byla
síť příliš hustá, velké molekuly by se gelem prodíraly velmi pomalu a rozdíly v
rychlosti pohybu mezi molekulami by byly malé. Opak platí pro malé molekuly, pro
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které je potřeba použít buď speciální husté druhy agarózy nebo polyakrylamidový
gel. Pokud by byl gel příliš řídký, malé molekuly by procházely snadno a rychle a
opět by nebyly velké rozdíly v pohyblivosti různých molekul, třídění by nebylo účinné.
Aby se rozdíly v pohyblivosti molekul v gelu staly patrnými, musí elektroforéza
působit dostatečnou dobu, resp. molekuly musí urazit dostatečnou dráhu na své
cestě gelem.
Protože jsou molekuly během elektroforézy stále v pohybu, záleží poloha konkrétní
molekuly v gelu na síle použitého elektrického pole a době putování gelem (= tj. na
okamžiku kdy vypneme příkon elektrické energie). Pokud předem neznáme velikost
molekul, které třídíme, můžeme ji proto zjistit pouze srovnáním s velikostí známých
molekul, které budou vystaveny stejným podmínkám třídění. Proto se při gelové
elektroforéze používají markery molekulové hmotnosti.
Pokud jsou molekuly správně roztříděny, pak každý pruh zářící po obarvení
fluorescenčním barvivem v UV-světle představuje určité množství určité molekuly
dané délky.

Obr. 6 Elektroforéza
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Příprava agarosy:
agarosa

1,50%

2%

agarosa

1,2 g

1,6 g

destilovaná voda

64 ml

64 ml

TBE pufr

16 ml

16 ml

Tab. 5 příprava agarosy

Suroviny jsme si navážila, zalila a důkladně promíchala. Poté jsme je přivedla
v mikrovlnné troubě k varu. Do ještě horkého roztoku jsem napipetovala 1 µl
etidium – bromidu a nechala ochladit pod tekoucí studenou vodou na 60 °C. Pak
jsem směs nalila do elektroforetické vany a nechala tuhnout 30 minut při pokojové
teplotě. Ztuhlý gel jsem zalila 5x zředěným TBE pufrem. Z gelu jsem vyjmula šablonu
a do dírek zalitých pufrem nanášela vzorky o objemu 3 µl. Spustila jsme
elektroforézu při napětí 85 V a nechala zapnutou 35 minut.
Po skončení elektroforézy jsem vyjmula destičku s gelem a vložila jí do
UV-transluminátoru, kde po nastavení expozice a dalších technických parametrů
v příslušném softwaru k danému typu přístroje, jsem mohla odečítat hodnoty na
počítači. S obrazem je nutné si trochu pohrát, zaostřit a nastavit ideální délku
expozice, aby výsledný obraz nebyl ani příliš tmavý, či nedostatečně kontrastní.
Obrázek jsem následně vytiskla na laserové tiskárně ve velkém rozlišení a vlepila do
kontrolního sešitu. V případě, že vzorky vyšly v pořádku, mohla jsem pokračovat
sekvenací, pokud tomu tak nebylo, tak bylo třeba hledat chybu buď ve zpracování
předchozích metod anebo použít jiné vzorky.
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2.4 Sekvenace
Sekvenační analýzy se používá k odhalení sekvence DNA. My jsme užívaly
enzymovou metodu sekvenování DNA. Tato metoda je založena na použití
dideoxyribonukleosid trifosfátů – derivátů normálních deoxyribonukleosidtrifosfátů
postrádajících 3´ - hydroxylovou skupinu. DNA je syntetizována in vitro ve směsi,
která obsahuje jednořetězcové molekuly DNA, která má být sekvenována, enzym
DNA – polymerázu, krátký primer DNA, který umožňuje DNA –polymeráze začít
replikaci, a čtyři deoxyribonuklesidtrifosfáty (dATP, dCTP, dGTP, dTTP: A, C, G, T).
Jestliže je do této reakce přidán dideoxyribonukleosidový analog jednoho
z nukleotidů, je tento analog začleněn do rostoucího řetězce DNA. V tomto případě
však řetězci chybí 3´-hydroxylová skupina, což blokuje přidání dalšího nukleotidu a
syntéza tohoto vlákna je ukončena. Například dideoxyATP (ddATP) soutěží
s nadbytkem normální deoxyATP (dATP) a je příležitostně začleňován do rostoucího
řetězce DNA. Produktem této reakční směsi bude sada různě dlouhých DNA, které
budou komplementární k templátová DNA. Ke stanovení kompletní nukleotidové
sekvence dvouvláknové DNA je nutné nejprve od sebe oddělit oba řetězce a jeden
z nich použít jako templát pro sekvenování. Ve čtyřech oddělených sekvenačních
reakcích se stejným jednořetězcovým DNA-templátem, jsou použity čtyři různé
dideoxyribonukleosidtrifosfáty (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP). Výsledkem každé
reakce je sada molekul DNA, která končí na různých místech původní sekvence.
Produkty všech čtyř sekvenačních reakcí jsou paralelně vedle sebe elektroforeticky
rozděleny

v polyakrylamidovém

gelu.

Nově

nasyntetizované

fragmenty

jsou

detekovány radioaktivně nebo fluorescenčně, přičemž označen může být buď jeden
primer nebo jeden z deoxyribonukleosidtrifosfátů. V každém sloupci reprezentují
proužky fragmenty DNA, které končí vždy stejným druhem nukleotidu, ale v různých
pozicích původní DNA. Směrem zdola nahoru poté lze po porovnání všech čyřech
sloupcích odečíst sekvenci nově nasyntetizované DNA. Tato sekvence je v šipce
napravo od gelu a je stejná jako 5´→ 3´ řetězec původní dvouvláknové DNA.
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Obr. 7 Sekvenace
V mojí práci

jsem použila

novější

modifikaci této

metody, která používá

fluorescenčně značené dideoxynukleotidy, které mohou být, díky různému emisnímu
spektru

fluorescenčních

značek

a

odpovídajícímu

snímači

automatického

sekvenátoru, použity všechny v jedné zkumavce. Sekvenační mix pak obsahuje
všechny deoxyNTP, dideoxyNTP, pufr a termostabilní DNA polymerázu. Zbývá přidat
templát (v mém případě produkt PCR reakce) a primer.
Sekvenační mix
Mix

2,0 µl

Primer

0,5 µl

DMSO

0,3 µl

H2O

3,5 µl

DNA

0,7 µl

Tab. 6 Sekvenační mix
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Sekvenační reakce byla provedena za následujích podmínek:

Počáteční denaturace

96 ° C

1 min

Denaturační krok

96 ° C

20 s

Annealing

50 ° C

10 s

Elongace

60 ° C

3 min

25 cyklů

Tab. 7 Sekvenační reakce

Obr.8 Sekvenátor ABI 310
Přístroj používaný v laboratoři: sekvenátor ABI 310 (Applies Biosystems).
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2.5 Ethanolové čištění
Provádí se hned po sekvenační reakci, pro zlepšení kvality produktu a jeho vyčištění,
užívá se k odstranění nenavázaných bazí a díky tomu snadnější následné analýze
produktu, sekvence jsou čistější a nedochází k zvýšenému přesahu signálů.
Do reakce o objemu 10 µl jsem přidala 28 µl ethanolu I – což je 64 dílů 95%
ethnanolu + 16 dílů vody. Výsledná koncentrace je 60 % ethanol.
Nechala jsem 15 minut odstát při laboratorní pokojové teplotě a centrifugovala jsem
20 minut při 13 000 otáčkách. Je třeba dávat pozor na dodržení orientace zkumavky
stejnou stranou. Po stočení jsem zkumavky vyndala do připraveného stojánku a
řádně vylila prudkým otočením na sterilní buničitou vatu. Poté jsem do reakce přidala
84 µl 70 % ethanolu II – což je 70 dílů 95 % ethanolu + 25 dílů vody. Jemně jsem
protřepala a dala ihned stočit do centrifugy na 10 minut při 13 000 otáčkách. Po
vyndání zkumavek z centrifugy jsem opět obsah zkumavek vylila na sterilní buničitou
vatu a zkumavky dala otevřené vysušit do předem vyhřátého cykleru s otevřeným
víčkem, na 1 minutu při 90 °C. Následně jsem do vysušených zkumavek přidala 25 µl
formamidu a nechala v cykleru denaturovat 3 – 4 minuty při 90 °C. Po skončení
denaturace se zkumavky ihned vyndají do předem připraveného chladícího stojánku
a přemístí do mrazáku, kde jsou ponechány až do sekvenační analýzy.
Analýza probíhá na přístroji, kde se rozdělí produkty sekvenační reakce kapilární
elektroforézou na sekvenátoru ABI 310, jež je umístněný v jiné části laboratoře.
Sekvenátor je schopen dosti přesného zařazení fragmentů podle velikosti a
automatické odečtení sekvence zkoumané DNA. Výsledky se vyhodnocují na
počítači, slouží k tomu specializovaný počítačový program SeqMan společnosti
DNASTAR. Díky jeho pomoci jsme schopni identifikovat mutace, které jsou
zodpovědné za vznik geneticky podmíněných chorob. V programu lze sledovat
jednotlivé peaky, součástí mojí práce byla kontrola převedení peaku na jednotlivé
báze jelikož v některých případech software nesprávně přiřadil bázi a vznikla falešná
mutace anebo v opačných případech, kdy nebylo úplně jasné, který z peaků je vetší
váhy, tak případná mutace nebyla zaznamenána. Taktéž bylo zapotřebí přejmenovat
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soubory, které vyprodukoval sekvenátor, jelikož se veškeré sekvenované produkty
zapisují do kontrolního sešitu.

Obr. 9 počítačový program SeqMan

V případě nálezu mutace se zapisuje do tabulky, kde se uvede, kde se nachází, zda
je to pouze bodová mutace anebo mutace která mění aminokyselinu. Předmětem
dalšího zkoumání je potom to, co daná mutace ovlivňuje a kontroluje se její výskyt u
dalších kmenů potkanů.
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2.6 Přehled primerů
Jakmile jsem odebrala tkáňové vzorky a podrobila je genomové izolací DNA, tak se
navrhly primery a každý úsek byl podroben polymerázové řetězové reakci. Při reakci
bylo potřeba optimalizovat podmínky, následně jsem produkty PCR sekvenovala a
sledovala výsledky programem SeqMan.
Gen

Primer Forward

Primer Reverse

Délka bp

Usp28 e1

ctgtaggtggggagtgttgg

accaggcaaccttacacagg

413

Usp28 e2

ttctaatagtgcctgggtgga

agggtttcggtccctatgtt

431

Usp28 e3

ctgtctgtcacctggcttga

agtggctcagtgaccaaagg

432

Usp28 e4

ctggtgagcattaggggtgt

gagccaagagccagagtgtt

449

Usp28 e5

caacacggtctgcataggaa

ttctcaatccaaacacagcaa

419

Usp28 e6

cacctttgagcaaaatggaga

tcagcagaggagaaacagca

438

Usp28 e7

agcatgttccctgactgctt

ctttttcagagcttgccaca

415

Usp28 e8

aatgccctgctgtttgtctc

gctcagtagccaccacgaa

384

Usp28 e9

tgtttctgaatgctgcttgg

ggtccatcaggaaaagcaac

411

Usp28 e10

tttgatggggagacaaacct

gaggtgacccaacatgtgaa

430

Usp28 e11

ggtttggagtctgaggaacg

cagtgtcaggtgtccaggtg

430

Usp28 e12

cagagggagttggagaccac

tgtggaccaaatgtcatgct

390

Usp28 e13

ggattgtagctcggtgttgg

gtgacaaaacccctccagaa

419

Usp28 e14

gggatgagattacgggtttg

aggcaaagtaaccgcagaag

446

Usp28 e15

gtaccacgtgctgctttgtg

caacccccagcatacactct

421

Usp28 e16

gggtgttcccttttacttgct

tgcagtttacaaatgtcttcaaa

424

Usp28 e17

tgctgatgtgctatgctggt

tctggagttggctggagagt

437

Usp28 e18

ttgaaatgtgtgtcgctcct

tctcgggttcagcttcctta

422

Usp28 e19

gcctctcctcagctctgttc

agagggcctgaaaccagagt

448

Usp28 e20

aggccctctggtgtttctct

TGTCCTCTGGACCAATTTCC

437

Usp28 e21

ctcactcggcaacttcttcc

tcgaaaacgaggcttctgac

440

Usp28 e22

tgtgcacctccatttgagtc

gtgcagaacgagatgaagca

426

Usp28 e23

gtttggctctcacgttttcc

tgggggcaatatgctaaaag

408

Usp28 e24

tgattttggtgtgactgttgg

ggagcagacccatgtacctc

425

Usp28 e25a

aggatgcgagctgttgagtt

GGGCAGAGGGTCTAAATCTTG

417

Usp28 e25b

CCAGTCACCTGCCAGTTACA

TACCCTTGTGTGGAGGGAAA

425

Tab. 8 Přehled primerů Usp28

- 30 -

Gen

Primer Forward

Primer Reverse

Délka bp

Zw10 e1

ctggtagggagtggatcacg

agcctccaactcagggttct

424

Zw10 e2

tttgaaggacacccattgtg

caaggaaaggaaggtcctga

380

Zw10 e3

atcccactggggaactaagg

CGAGCAGCAGGGATGTATTT

429

Zw10 e4

ctcctcattgtcccgatgtt

TTCTCCCAGGTGGTAAAGGA

443

Zw10 e5

agtcagtgccgtccctatgt

acattactaagcgaaacgttgttc

392

Zw10 e6

gcgagctcactttgcaattc

tgtgaccattccctttgatg

433

Zw10 e7

ctgggattaaaggcaactcg

tgtgcttctgtggcatgact

450

Zw10 e8

gcagtttttctttcccacca

cggccccagtaatagttttc

449

Zw10 e9

gggggtgttctggagctaa

aaagggagacaacaggagca

398

Zw10 e10

tagcctttgctgtgtgcttg

tgctgggttatgaacatgga

414

Zw10 e11

cagcggtggtttttatcaca

aatcactgttcacgccacaa

426

Zw10 e12

aggctgcctgtcaccttaga

ccaatcagaggacctcctaca

392

Zw10 e13

cagagggactggctaagtgg

ggaaagatggcatgtcttgg

436

Zw10 e14

ggagtccccattacctcaca

tcccagcaaaacagaactca

413

Zw10 e15

cagagagctgattggatctgg

caataacctgcgacatgcac

439

Zw10 e16

atgggcctcacaggatgtat

acactggggagcagattcac

439

Tab.9 Přehled primerů Zw10
Gen

Primer Forward

Primer Reverse

Délka bp

Tmprss5 e1

gccccgattctcatacaaca

gcaaaagaaaggcagtctcg

397

Tmprss5 e2

ggatagggttaggggttcca

cagcaagtgggggataaaga

415

Tmprss5 e3

ctgagtgggatctggttggt

agggtcaaggtgttccctct

440

Tmprss5 e4

taggcacgttgagcctttct

cctaaccacaccccagctaa

420

Tmprss5 e5

gagtcatctcccttgcctca

aatgagccagagcatgaagg

422

Tmprss5 e6

tcatgctctggctcattcac

gccctctacaacgtctgagc

438

Tmprss5 e7

gtttgtgaagggtgggagaa

accccctccatacagctctt

450

Tmprss5 e8

agctccacagaccccataga

cgttgagacagacagcagga

441

Tmprss5 e9

acccgccaccttacttctgt

tgtcctccaaagagccttgt

450

Tmprss5 e10

gctcttcactcaggctctgc

gaccacgaggaagatgcagt

441

Tmprss5 e11

tcctcgtggtctcctcattc

cccatccatgagcactaacc

435

Tmprss5 e12

atggaagactggtgctgctt

agatccaggtcccagactca

430

Tmprss5 e13a

ggcatgaggtagagccacata

CCTGGCCTCAGAAGAAAACA

428

Tmprss5 e13b

GGAGACTGCCCTCTGCTCT

TCTCTTGACCGTGTATTTCATCA

402

Tmprss5 e13c

GGATGCTGTTTTTCACACGA

tggaggcagaatctaagtctcaa

447

Tab.10 Přehled primerů Tmprss5
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Gen

Primer Forward

Primer Reverse

Délka bp

Drd2 e1

gtacaaggggcggggttc

cgctagagtggctggacaaa

520

Drd2 e2

tcttcagggaaccctctttg

tcaagggaacaggcagaaac

479

Drd2 e3

cctaaaactgcgagccaaaa

cagaacctgaccctgagaaga

401

Drd2 e4

gagcatctgtggtgcatgtt

aggcacactttcctctcctg

414

Drd2 e5

accatttccaggcaacattc

ccaccctgctgtcatgttc

427

Drd2 e6

cttgcctgcctcttctcatc

tgcatgtgaatgtgctctca

439

Drd2 e7

ttgcaaaagtgtgcagagg

ccaggacattccctttcc

490

Drd2 e8

gttaccaccagcagtcagca

CAAGTTCATCTGGGCCTTTC

429

Tab.11 Přehled primerů Drd2
Gen

Primer Forward

Primer Reverse

Délka bp

Ankk1 e1

ctcatcattcccaccctctc

cagacagtcaaccccaacct

432

Ankk1 e2

tgctgagttagtgcatttcgac

cttgactggttcaattactagcatgt

449

Ankk1 e3

catgtgctgcactaaaacagg

cccctcatcttttcctttcc

398

Ankk1 e4

catgtgctgatggaaaggaa

ggggacagagggaacagagt

394

Ankk1 e5

tgctagagctggaccagtga

gctctaatgccaagggtgtc

430

Ankk1 e6

agggtcaccgagttgtcaag

ccccctcagcagttgagtaa

449

Ankk1 e7-e8

ctgtggctcagaatccttgg

gcctgagaaagagagggaca

442

Ankk1 e9a

gcagggggatacataaggtga

TCATGCTCCCGTGCATTC

450

Ankk1 e9b

CCAACCTGGCAGATGAAGAT

GCAGCAATGTGCAAAGGAC

442

Ankk1 e9c

AGGGAAAAGTGAGAGCCATTC TCCAGAAGGTGGACGATACC

430

Ankk1 e9d

GCTGAGCAGTCAGGTTGGAC

416

CAGGCAGGAAGTGGTCTCTC

Tab.12 Přehled primerů Ankk1
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3. VÝSLEDKY
3.1 Genomická DNA
PCR: Usp28 e1, e2, e4, e6

Obr. 10 Usp28 e1, e2 e4, e6 Phusion
S použitím polymerázy Phusion a anneling 63°C vyšel vzorek Usp28 e1 a Usp28 e2.
Následně jsem u nich mohla provést sekvenační reakci.
Vzorky Usp28 e4 a Usp28 e6 při dané teplotě nevyšly vůbec, tudíž jsem je podrobila
gradientu teplot.

Použila jsem polymerázu Taq a na gradientní
test jsem nastavila následující teplot: 56,4 °C,
57,5°C, 58,7°C, 61,1 °C, 62,3°C. Ani při jedné
teplotě vzorek nevyšel, tudíž jsem zkusila
použít ještě vyšší teplotní gradient, opět
Phusion polymerázu a zhotovila nové vzorky.

Obr. 11 Usp28 e4, e6, gradient 1
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PCR: Usp28 e4, e6

Při použitém teplotním gradientu 61,2 °C,
62,4°C, 63,6°C, 64, 8° C vyšly všechny vzorky
Usp28 e4, dále jsem je použila k sekvenaci.
Usp28 e6 jsem zhotovila opět nový vzorek, a
podrobila ho gradientnímu testu na novém
cykleru, stejně tak jako vzorek Usp28 e7.

Obr. 12 Usp28 e4, e6, gradient 2

Gradietní test byl následujích teplot:
61,6 °C, 62,5 °C, 63,5 °C, 64,4 °C a
s polymerázou Phusion.
Na novém cykleru vyšly oba dva
vzorky a byly podrobeny sekvenaci.

Obr. 13 Usp 28 e6n
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PCR: Usp28e3

Na vzorek Usp28 e3 jsem použila polymerázu Taq, program
PlzfTest a vzorek vyšel pěkně. Následně byl osekvenován.

Obr.14 Usp28 e3

Obr. 15 Usp28 e1, e3 ostatní kmeny
Jelikož při analýze na počítačí byla v této části nalezena mutace, provedli jsme PCR i
u dalších kmenů potkana, abychom měli srovnání. Použily sme kmeny: WHD, SD,
WKY, BNlx, HTGKuneš, Wistar Konárovice, Wistar Velaz.
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PCR: Usp28 e5, e8, e9, e10, e11

Na vzorek Usp28 e7 jsem použila polymerázu Taq,
program PlzfTest a vzorek vyšel pěkně. Následně byl
osekvenován.

Obr.16 Usp28 e5

Vzorky Usp28 e8 a Usp28 e9 byly
připraveny s Taq polymerázou, na
program PlzfTest v cykleru a vyšly
hned

napoprvé.

Byly

použity

k sekvenování.

Obr.17 Usp28 e8, e9

Obr.18 Usp28 e10, e11
Jelikož se osvědčila na vzorky Taq polymeráza i program PlzfTest, použila jsem je i
těchto i následujích vzorků. Usp28 e10 a Usp28 e11 vyšly a byly poté osekvenovány.
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PCR: Usp28 e12, e13, e14, e15, e16, e17

Obr.19 Usp28 e12, e13
Usp28 e12 a Usp28 e13 při použití Taq polymerázy a programu PlzfTest vše vyšlo a
vzorky jsem osekvenovala.

Obr.20 Usp28 e14, e15, e16, e17
Vzorky Usp28 e14, Usp28 e15, Usp28e16, Usp28 e17 při použití Taq polymerázy a
programu PlzfTest vyšly pěkně. Vzorek Usp28 e 17 je vidět slaběji, ale to proto, že
při přenášení agarózy do UV transluminátoru se mi jí povedlo částěčně nalomit, na
kvalitu posouzení vzorku to však vliv nemělo.
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PCR: Usp28 e18, e19, e20, e21, e22, e23, e24, e25a, e25b

Obr.21 Usp28 e18, e19, e20, e21, e22

Obr.22 Usp28 e23, e24, e25a, e25b
Všechny vzorky a to Usp28 e18, Usp28 e19, Usp28 e19, Usp28 e20, Usp28 e21,
Usp28 e22, Usp28 e23, Usp28 e24, Usp28, e25a, a Usp28 e25b vyšly s použitím
Taq polymerázy a programu v cykleru PlzfTest. Na agarózu jsem nanesla dva řádky
proto, že při nanášení prvního se mi místy podařilo prolomit komůrku. Na analýzu
vzorků to nemělo vliv.
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PCR: Zw10 e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8

Obr.23 Zw10 e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7
Všechny vzorky Zw10 e1, Zw10 e2, Zw10 e3, Zw10 e4, Zw10 e5, Zw10 e6 a Zw10
e7s použitím Taq polymerázy vyšly pěkně, tudíž byly podrobeny sekvenci. Obrázek
je rozostřený, protože bylo porouchané ostření u UV-transluminátoru, ale na odečet
výsledku to významný vliv nemá.

Obr.24 Zw10 e8
Vzorek Zw10 e8 vyšel s použitím Taq polymerázy dobře, poté byl sekvenovaný.
Obrázek je rozostřený, protože bylo porouchané ostření u UV-transluminátoru, ale na
odečet výsledku to významný vliv nemá.
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PCR: Zw10 e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16

Obr.25 Zw10 e9, e10
Vzorky Zw10 e9 a Zw10 e10 s použitím Taq polymerázy vyšly pěkně, tudíž byly
podrobeny sekvenci. Obrázek je rozostřený, protože bylo porouchané ostření u UVtransluminátoru, ale na odečet výsledku to významný vliv nemá.

Obr.26 Zw10 e11, e12, e13, e14, e15, e16
Vzorky Zw10 e11, Zw10 e12, Zw10 e13, Zw10 e14, Zw10 e15 a Zw10 e16 vyšly
s použitím Phusion polymerázy dobře, byly poté sekvenovány.
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PCR: Tmprss5 e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e13c

Obr.27 Tmprss5 e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7
Vzorky Tmprss5 e1, Tmprss5 e2, Tmprss5 e4, Tmprss5 e5, Tmprss5 e6 vyšly
s použitím Taq polymerázy dobře, je možné s nimi provést sekvenaci. Vzorek
Tmprss5 e7 vyšel slabý, protože jsem na gel nanesla omylem pouze 1µl, ale taktéž
byl sekvenován. Vzorek Tmprss5 e3 s Taq polymerázou nevyšel moc pěkně,
budeme-li ho chtít dále zpracovat, bylo by vhodné zkusit použít polymerázu Phusion.

Obr.28 Tmprss5 e13c
Vzorek Tmprss5 e13c vyšel s Taq polymerázou pěkně, poté byl sekvenován.
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PCR: Tmprss5 e8, e9, e10, e11, e12, e13a, e13b

Obr.29 Tmprss5 e8, e9, e10, e11, e12, e13a, e13b
Všechny vzorky Tmprss5 e8, Tmprss5 e9, Tmprss5 e10, Tmprss5 e11, Tmprss5
e12, Tmprss5 e13a, Tmprss5 e13b vyšly s Taq polymerázou dobře, poté byly
sekvenovány.
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PCR: Drd2 e1, e2, e3, e4

Obr.30 Drd2 e1, e2, e3, e4
Vzorky Drd2 e2, Drd2 e3, Drd2 e3 vyšly s použitím Taq polymerázy dobře, byly
následně sekvenovány. Vzorek Drd2 e1 s Taq polymerázou nevyšel.

Vzorek jsem zkusila i s Phusion polymerázou, ani
s ní však nevyšel, pro jeho využití by bylo potřeba
udělat gradient teplot, pokud by ani to nevyšlo,
tak navrhnout jiný primer.

Obr.31 Drd2 e1, Phusion
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PCR: Drd2 e5, e6, e7, e8

Obr.32 Drd2 e5, e6, e7, e8
Všechny vzorky Drd2 e5, Drd2 e6, Drd2 e7 a Drd2 e8 vyšly s Taq polymerázou
pěkně a byly sekvenovány.
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PCR: Ankk1 e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7-8, e9a, e9b, e9c, e9d

Vzorky Ankk1 e1, Ankk1 e2,
Ankk1 e3 a Ankk1 e4 vyšly
s Taq

polymerázou

dobře

a

následně jsem provedla jejich
sekvenaci.

Obr.33 Ankk1 e1, e2, e3, e4
Vzorky Ankk1 e5, Ankk1
e6, Ankk1 e9a, Ankk1 e9b,
Ankk1 e9c a Ankk1 e9d
vyšly

s použitím

polymerázy
jsem

pěkně,

provedla

Taq
poté
jejich

sekvenaci. Vzorek Ankk1
e7-8

s polymerázou

Taq

nevyšel, pokud bychom ho
chtěli použít, bylo by třeba
zkusit
Phusion
Obr.34 Ankk1 e5, e9b, e6, e9c, e7-8, e9d, e9a
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i

s polymerázou

3.2 Sekvenace
Získané výsledky
Při mojí práci se mi podařilo odhalit 8 substitucí (SNP mutací) a 1 deleci, výsledky
uvádím v tabulce.
gen

pozice

chromosom 8

mutace

Usp28 e3

exon 3 nt 225-226, T76S

52261992-3

substituce

Drd2 e3

intron 3 +34

52699073

substituce

Drd2 e7

intron 6 -56

52703931

substituce

Ankk1 e1

intron 1 +4

52722657

substituce

Ankk1 e3

exon 3 nt517delC, S179fs

52719703

delece

Ankk1 e3

intron 3 +36

52719535

substituce

Ankk1 e9b

3´UTR

52715941

substituce

Ankk1 e9c

3´UTR

52715644

substituce

Ankk1 e9d

3´UTR

52715366

substituce

Tab. 13 Nalezené mutace
původní
gen

mutovaná

kmeny

sekvence sekvence kmeny s mutací
PD,PD5,

mutace

BNlx,

TA (Ala- CT (Ala- Konarovice,

bez

SD,

W
HTG SHR,BN, WHD,

Usp28 e3

Thr)

Ser)

Kunes

WKY, Velaz

Drd2 e3

C

T

SHR, PD, PD5

BN

Drd2 e7

G

A

SHR, PD5

PD, BN

Ankk1 e1

G

A

PD

PD5, BN, SHR

Ankk1 e3

C

chybí

SHR, PD5

BN, PD

Ankk1 e3

C

T

SHR, PD5

BN, PD

Ankk1 e9b

T

C

SHR, PD5

BN, PD

Ankk1 e9c

T

C

SHR, PD5, PD

BN

Ankk1 e9d

C

T

SHR, PD5

BN, PD

Tab.13 Nalezené mutace pokračování
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Geny bez mutace
Tmprss5 - celý gen
Zw10 - kromě e5 a e6, kde nebyla získána kvalitní sekvence, nejspíše prošlý sekvenační
mix
Tab.14 Geny bez mutace

gen

mutovaná sekvence 20nt-SNP-20nt

Usp28 e3

CCCAGTCACGACACAGCTGCCTCAGAACCATCTGAAGTAGAA

Drd2 e3

ATTGGGTGAGATGATCCCGGTCATTCTTGCTTCGTGCCTTA

Drd2 e7

CAGAgGGGCAGGAGGACCCCAGAGGCTTGGTGGCTTCTGCC

Ankk1 e1

CAGAAGGAAACCACCAGGTAACTGATGGCCCACTTTCACAG

Ankk1 e3

GATTTCAGATTTTGGCCTGT-CAAGTGGATGGAGCAATCAA

Ankk1 e3

GGCTCTGTGTCAGTAGCCaCTCTGGCCAGGTCCTtAcTGCT

Ankk1 e9b

GTCAGGCTGATCTCAACCCACGTGAGGCAGAGGGCAAGACT

Ankk1 e9c

ATGGGGCCAGCCTTGAGCTACGCACACAACAGGGATGGGCA

Ankk1 e9d

ATCGTCCACCTTCTGGAGCATGGTGcTGATGTCCACGCTTG

Tab.15 Sekvence s mutacemi
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4. DISKUZE
Objevila jsem 8 substitucí (SNP mutací) a 1 deleci, jak lze vidět v tab. 13. Geny, které
jsem sekvenovala a byly úplně bez mutací byly geny Tmprss5 a Zw10.
SNP č.1 v genu Usp28 e3 mění aminokyselinu threonin na serin. Tato mutace je
pouze konzervativní substituce. Není velká pravděpodobnost, že bude mít následky
pro funkci proteinu.
SNP č.2 v genu Drd2 e3 se nachází v intronu v nekódující oblasti, nejspíše se tedy
jedná o mutaci neutrální. Bez mutace je zde pouze kmen BN.
SNP č.3 v genu Drd2 e7 se nachází v intronu, v nekódující oblasti, docela daleko od
exonu, tudíž s největší pravděpodobností je to mutace neutrální.
SNP č.4 v genu Ankk1 e1 se nachází v prvním intronu, ale velice blízko (4
nukleotidy) od předcházejícího exonu. Mohla by tedy ovlivňovat sestřih mRNA. Není
to však pravděpodobné – podrobila jsem původní i mutovanou sekvenci analýze míst
sestřihu pomocí programu NNSPLICE 0.9 [25], u obou sekvencí bylo tímto
programem místo sestřihu rozpoznáno a mělo relativně vysoké skóre (varianta s G
0,53, varianta s A 0,98, skóre je od 0 -nenalezeno- do 1, skóre od 0,4 je
signifikantní).
Delece v genu Ankk1 se nachází v exonu, v kódující oblasti. Mutace se nachází
v oblasti, kde delecí dojde ke změně čtecího rámce a přeruší se čtení. To způsobí, že
úplně chybí ankyrinová doména, která pravděpodobně zprostředkuje interakce
s jinými proteiny, dále chybí asi polovina kinázové katalytické domény, včetně místa
vazby ATP. Gen je tedy defektní, v dalším zkoumání by bylo vhodné zjistit, co přesně
mutace způsobuje a kde je gen nejvíce exprimován.
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SNP č. 6 v genu Ankk1 e3 se nachází v intronu, v nekódující oblasti. Mutace je
nejspíše neutrální.
SNP č. 7, 8, 9 v genu Ankk1 e9b, Ankk1 e9c a Ankk1 e9d se nachází v 3´UTR
oblasti, což je nepřekládaná oblast. Mutace jsou nejspíše neutrální.
U mutací 3, 4, 5 (delece), 6, 7 a 9 je u SHR a SHR-Lx-PD5 stejná varianta, přestože
PD obsahuje jiný nukleotid. Všechny tyto mutace leží v oblasti mezi markery 52617
(u SHR-Lx-PD5 je PD původu) a D8Arb23 (u SHR-Lx-PD5 je SHR původu). Jde tedy
o „šedou zónu“, kde nebylo jasné, jestli patří do diferenciálního segmentu PD
původu. Protože kmeny SHR a SHR-Lx-PD5 mají stejnou alelu od genu Drd2e7, se
zpřesnila velikost a lokalizace diferenciálního segmentu. Segment se zkrátil o 119 kb
a vyloučily jsme tím geny Ankk1, Ttc12 a část genu Drd2.
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5.ZÁVĚR
Při mé práci se podařilo z izolovaných genomických vzorků provést polymerázovou
řetězovou reakci celých úseků genů Usp28, Zw10, Tmprss5, Drd2 a Ankk1 a
všechny tyto produkty sekvenovat.
Analýza probíhala na sekvenátoru ABI 310 kapilární elektroforézou a ke zhodnocení
výsledků jsem použila speciální počítačový program SeqMan.
V genech Tmprss5 a Zw10 jsem nenalezla žádnou mutaci. V genech Usp28, Ankk1 a
Drd2 jsem odhalila celkem 8 SNP – single nukleotide polymorphism, a jednu deleci
v genu Ankk1.
Jedna z mutací, v genu Usp28 e3 mění aminokyselinu threonin na serin, tato mutace
je však pouze konzervativní substituce.
SNP mutace v genu Drd2 e3, Drd2 e7 a Ankk1 e3 leží v intronu, v nekódující oblasti,
tudíž jsou nejspíše mutace neutrálními.
SNP mutace genu Ankk1 e1 leží v intronové oblasti, ale blízko začátku přepisu, může
tedy ovlivnit splicing.
SNP mutace v genu Ankk1 e9b, Ankk1 e9c a Ankk1 e9d je v nekódující 3´UTR
oblasti, nepřepisuje se.
Za nejzajímavější lze považovat deleci v genu Ankk1 e3, kde u kmenů SHR a PD5
dochází ke ztrátě nukleotidu a přerušení čtecího rámce v exonové, ankyrin kódující
oblasti genu. To má za následek, že gen je u těchto kmenů defektní a bylo by
vhodné následným zkoumáním zjistit, k čemu tento defekt vede.
Porovnáním mutací u SHR a SHR-Lx-PD5 jsem zpřesnila lokalizaci diferenciálního
segmentu PD původu u SHR-Lx-PD5, který se zkrátil o 119 kb.
V rámci výzkumu metabolického onemocnění moje práce neodhalila nové poznatky,
pouze potvrdila dosavadní domněnky a fakta.
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