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ABSTRAKT 

Bc. Martina Rutová 

Optimalizace heteroduplexní analýzy, TGGE, k diagnostice dědičných onemocnění 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Odborný pracovník v laboratorních metodách 

 

 Diplomová práce se zabývá optimalizací gelové elektroforézy s teplotním 

gradientem (TGGE, temperature gradient gel electrophoresis) k diagnostice mutací 

v genu GJB2. Tento gen kóduje protein connexin 26, který je součástí vnitřního ucha. 

Mutace v genu GJB2 jsou nejčastější příčinou vrozené hluchoty, obvykle s autozomálně 

recesivní dědičností. Pro optimalizaci heteroduplexní analýzy TGGE byly vybrány vzorky 

DNA se známými genotypy nesoucí mutace c.35delG, W24X a c.358-360delGAG. 

Vzorky byly poskytnuty Oddělením lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. 

 Metoda TGGE slouží k separaci nukleových kyselin. Oproti klasické 

elektroforéze je v této metodě navíc podél celé délky gelu vytvořen teplotní gradient. 

Vzorek DNA se pohybuje v elektrickém poli rychlostí úměrnou své velikosti. V určité 

teplotě však začne docházet k denaturaci vláken, což se projeví zpomalením rychlosti 

migrace. Teplota tání je velmi závislá na primární struktuře analyzovaného úseku DNA, 

tím pádem lze ve výsledku na gelu rozlišit i stejně dlouhé fragmenty lišící se svou 

sekvencí bází. 

 Optimalizace proběhla u dvou překrývajících se úseků kódující části genu GJB2. 

Vhodné primery a analytické podmínky byly nalezeny pro oba úseky genu. Ukázalo se, 

že pro lepší rozlišení homozygotních jednonukleotidových variant mutací je třeba 

při přípravě vzorku použít další krok, tzv. směšovací strategii. 

  Metoda TGGE může být využívána ke screeningu mutací genu GJB2 u pacientů 

s vrozeným sluchovým postižením. Definitivní diagnóza musí být potvrzena sekvenační 

analýzou. 

 

Klíčová slova: TGGE, GJB2, heteroduplex, connexin 26, vrozená sluchová vada 
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ABSTRACT 

Bc. Martina Rutová 

Optimizing heteroduplex analysis, TGGE, for diagnosing inherited diseases. 

Diploma thesis 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Specialist in laboratory methods 

 

 The diploma thesis is focused on optimalization of temperature gradient gel 

electrophoresis (TGGE) for diagnosing of mutations in the GJB2 gene. This gene 

encodes the protein connexin 26, which is part of the inner ear. Mutation in the gene 

GJB2 are the most common cause of congenital deafness, usually with autosomal 

recessive inheritance. DNA samples with known genotypes, which included 

the mutation c.35delG, W24X and c.358-360delGAG were selected for the optimization 

heteroduplex analysis TGGE. The samples were provided by the Department 

of Medical Genetics, University Hospital Hradec Králové.  

 TGGE method is used to separate nucleid acids. Compared to conventional 

electrophoresis, there is created a temperature gradient across the gel. The sample 

of DNA moves in an electric field at a speed proportional to their size. However, 

at the specific temperature, the strands begin to separate, which results in slowing 

down the speed of migration. The melting temperature is highly dependent on 

the primary structure of the analyzed segment of DNA, which allows to differentiate 

the same lenght fragment having different base sequences.  

 Optimization was performed in two overlapping sections of the encoding part 

of the gene GJB2. Useful primers and analytical conditions have been found for both 

sections of the gene. It seems that sample preparation should be followed by another 

step („mixing strategy“), that allows us better resolution of homozygous single 

nukleotid variants of mutation.  

 TGGE method can be used to screen for mutations in patiens with congenital 

hearing impairment. Definitive diagnosis must be confirmed by a sequencing analyse. 

 

Keywords: TGGE, GJB2, heteroduplex, connexin 26, congenital hearing loss 
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1. ÚVOD 

 TGGE je poměrně nová metoda sloužící k separaci nukleových kyselin 

a proteinů. TGGE systém využívá Peltier technologii pro vytvoření teplotního 

gradientu, podél něhož vzorek putuje a v určité teplotě Tm (melting 

temperature, teplota tání), začne docházet k jeho denaturaci a tudíž i ke zpomalení 

migrace v gelu.  Díky tomu, že každá molekula má charakteristickou Tm, lze pak vzorky 

na gelu odlišit díky různým vzdálenostem od startovní pozice a využít metodu TGGE 

k detekci mutací. 

 V této práci se zaměříme na analýzu genu GJB2. Tento gen kóduje protein 

connexin 26, který je nepostradatelnou součástí kanálků vnitřního ucha, při jejichž 

poškození je narušena správná funkce hlemýždě, a tím i proces sluchového vnímání. 

Mutace v genu GJB2 jsou nejčastější příčinou geneticky podmíněné autosomálně 

recesivní ztráty sluchu.  

 Optimalizace TGGE spočívá především v nalezení vhodných primerů 

pro vybrané úseky genu, preanalytických podmínek (zahrnujících přípravu vzorků DNA 

pro vlastní analýzu) a analytických podmínek (tzn. ve volbě optimální teploty pro běh 

elektroforézy, doby běhu a dalších parametrů). V našem případě příprava vzorků 

spočívá ve tvorbě heteroduplexů. Heteroduplexní analýza TGGE je díky rozdílným Tm 

homoduplexů a heteroduplexů vhodná pro rozlišení vzorků DNA bez mutace od vzorků 

nesoucích mutace (jak v homozygotní, tak heterozygotní formě). 
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2. ZADÁNÍ – CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 Cílem této diplomové práce je zoptimalizovat metodu TGGE tak, aby mohla být 

využívána ke screeningu vybraných mutací v genu GJB2. Při klinických projevech 

a podezření na vrozenou hluchotu způsobenou geneticky je výhodné nejprve provést 

rozsáhlejší screening, ke kterému by byla právě metoda TGGE vhodná, a poté provést 

konfirmační sekvenační analýzu mutací u suspektních vzorků pro potvrzení diagnózy. 

Metodu TGGE se pokusíme zoptimalizovat pro dva překrývající se úseky kódující oblasti 

genu GJB2, ke kterým je možné využít známé genotypy zahrnující dostupné mutace 

z Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové (OLG FNHK) - 

c.35delG, W24X a c.358-360delGAG. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Anatomie sluchového ústrojí 

 Sluchové ústrojí je složeno ze tří základních částí: 

• Zevní ucho, které zahrnuje ušní boltec a zevní zvukovod zakončený bubínkem  

• Střední ucho, k němuž patří středoušní bubínková dutina, v níž jsou uloženy 

tři sluchové kůstky, a ze které vede Eustachova trubice 

• Vnitřní ucho, ke kterému patří kostěný labyrint obsahující blanitý labyrint1 

 

Obrázek č. 1 Sluchové ústrojí2 

 

 

Zdroj: Ear anatomy and fysiology, Virtual Medical Centre, 2007 (převzato a upraveno) 

 

3.1.1 Zevní ucho 

 Zevní ucho slouží k zachycení akustických vln a k jejich vedení k bubínku. Boltec 

je konkávní útvar symetricky připojen k hlavě v úhlu 20-40°. Jeho podkladem je 

elastická chrupavka, která chybí pouze v části ušního lalůčku. Dalším úsekem vnějšího 

ucha je zčásti chrupavčitá a zčásti kostěná trubice nazývána zevní zvukovod. 
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Jeho celková délka je 24 – 35 mm. Zevní zvukovod je oddělen od středoušní dutiny 

poloprůhlednou membránou tenkou asi 0,1 mm – bubínkem.3 

 

3.1.2 Střední ucho 

 Za bubínkem se nachází středoušní dutina vyplněná vzduchem. V její horní 

a zadní části jsou uloženy tři sluchové kůstky – kladívko, kovadlinka a třmínek. 

Tyto kůstky jsou navzájem spojeny drobnými klouby a jejich funkcí je přenášet chvění 

bubínku na tekutiny vnitřního ucha. Převádějí tedy akustické vibrace o malém tlaku 

a velké amplitudě ze vzduchu na vibrace tekutého prostředí, které mají velký tlak 

a malou amplitudu.3 

Středoušní dutina je propojena s nosohltanem sluchovou (Eustachovou) trubicí. 

Trubice je zčásti kostěná a zčásti chrupavčitá a její délka je 3,5 – 4 cm. Úkolem sluchové 

trubice je vyrovnávání tlaku vzduchu před a za bubínkem tak, aby blanka bubínku byla 

v ideálním napětí a byla schopná přenášet veškerou akustickou energii. 

Cestou Eustachovy trubice může dojít k přenosu infekce z nosohltanu do středoušní 

dutiny. Středouší je místem častých hnisavých zánětů především v dětském věku, 

kdy je trubice relativně kratší a prostornější.3,4 

 

3.1.3 Vnitřní ucho 

 Vnitřní ucho je uloženo ve spánkové kosti a obsahuje rovnovážné a sluchové 

ústrojí. Společnou schránkou pro tato ústrojí je kostěný labyrint tvořený kompaktní 

kostí, který rozdělujeme na tři části – kostěný hlemýžď, vestibulum a tři polokruhovité 

kanálky. Uvnitř kostěného labyrintu se nachází blanitý labyrint, který je vyplněn 

tekutinou – endolymfou. Prostor mezi blanitým a kostěným labyrintem je taktéž 

vyplněn tekutinou – perilymfou.3 

Rovnovážné ústrojí je uloženo v blanitém labyrintu. Ten se dále dělí 

na vestibulární labyrint a kochleární labyrint. K vestibulárnímu patří dva váčky - 

utriculus a sacculus s vláskovými buňkami uloženými v makulách. Při pohybech hlavy 

dozadu, do stran a vertikálních pohybech dochází k pohybu endolymfy a následně 
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k podráždění smyslových buněk. Dalším úsekem vestibulárního aparátu jsou tři blanité 

polokruhovité kanálky. Na vnitřních stranách kanálků jsou uloženy smyslové buňky, 

které jsou drážděny na začátku a při ukončení rotačního pohybu hlavy.3,4 

Vlastní sluchové ústrojí (Cortiho orgán) je uloženo na bazální membráně 

blanitého hlemýždě. Základem Cortiho orgánu jsou dvě řady podpůrných cylindrických 

buněk. Po obou stranách těchto buněk jsou uloženy smyslové (vláskové) buňky, k nimž 

se větví sluchový nerv. Vlastními receptorovými buňkami sluchového aparátu jsou 

vnitřní vláskové buňky. Zevní vláskové buňky mají funkci zesilovače, který umožňuje 

slyšet velmi tiché zvuky.3,4 

Za hlemýžděm následuje oblast sluchových drah. Nejdůležitější roli má sluchový 

nerv (VIII. hlavový nerv – vestibulokochleární), který převádí bioelektrický impuls 

z vnitřního ucha do centrální mozkové části sluchového orgánu. Stimul je veden 

přes podkorovou oblast šedé hmoty do korových oblastí spánkových laloků, 

tzv. Heschlových závitů, kde je uloženo centrum sluchu.4 

 

3.1.3.1 Connexin 26 

Connexiny jsou transmembránové proteiny, které tvoří kanály umožňující rychlý 

transport iontů a malých molekul mezi buňkami vnitřního ucha. K vytvoření těchto 

kanálů jsou connexiny seskupeny do hexamerů (neboli connexonů). Sestava několika 

connexonů tvoří systém kanálů, tzv. gap junctions, který je schematicky zobrazen 

na obrázku č. 2. Při poruše či nepřítomnosti tohoto systému kanálků je narušena 

správná funkce hlemýždě a tím i sluchové vnímání.5,6  

Zvukový signál rozkmitává sluchové kůstky, což následně způsobuje vibrace 

v endolymfě. Pod vlivem těchto vibrací vstupují draslíkové ionty do vláskových buněk 

a převádějí kmitání na nervový signál. Tento systém je regenerován uvolněním 

draslíkových iontů z vláskových buněk do podpůrných buněk vnitřního ucha. Ionty 

přecházejí z buňky do buňky právě přes systém kanálků (gap junctions) a nakonec jsou 

uvolňovány zpět do endolymfy.7  

Connexiny jsou kódovány více než 13 různými geny, které jsou seskupeny 

do alfa a beta subtypů, pojmenovaných GJA nebo GJB následovány číslem. 

Pokud dojde k mutaci v některém z těchto genů, je tím pravděpodobně znemožněna 
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výměna iontů draslíku mezi buňkami vnitřního ucha, která se klinicky projeví 

jako porucha sluchu.5,6 

Connexin 26 je kódován genem GJB2 (gap junction beta 2, gen pro connexin 

26). Vysoká exprese genu pro connexin 26 byla prokázána imunochemickým barvením 

lidských kochleárních buněk. Gen pro connexin 26 a také pro connexin 30 

je ve vysokých hladinách exprimován podpůrnými buňkami hlemýždě, což naznačuje 

roli při recyklaci draslíkových iontů v endolymfě.8  

 

 

Obrázek č. 2 Schematické zobrazení systému kanálků „gap junctions“9 

 

 

Zdroj: Gap junction, Wikipedia, 2015 (převzato a upraveno) 

 

3.2 Sluchové vady 

3.2.1 Klasifikace sluchových vad 

 Těžká porucha až ztráta sluchu je nejčastější smyslovou vadou v lidské 

populaci.10 Dle WHO je více než 5 % světové populace postiženo těžkou ztrátou sluchu, 

což je přibližně 360 miliónů obyvatel.4 Prevalence ztráty sluchu se zvyšuje s věkem, 
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u jedinců starších 65 let dosahuje až 20 % a to zejména z důvodu otosklerózy a také 

kombinací neznámých činitelů životního prostředí s genetickými faktory.5,12 

 V dnešní době existuje spousta kritérií pro dělení sluchových poruch. Běžně 

se sluchové vady dělí podle místa vzniku a stupně postižení na periferní a centrální 

nedoslýchavost či hluchotu. V závislosti na intenzitě ztráty sluchu lze postižení dělit 

na mírné (25 – 40 dB), střední (45 – 60 dB), těžké (65 – 85 dB) a velmi těžké (> 85 dB). 

Dalším možným kritériem je doba vzniku sluchového postižení související s etiologií, 

která je u těchto poruch velmi různorodá. Dle období, kdy vznikly, se dělí na vrozené 

a získané vady sluchu.4,5 

 

Získané vady sluchu 

Ke ztrátě sluchu může u člověka dojít v jakémkoli věku. V tomto případě 

hovoříme o získaných sluchových vadách, které se dále rozlišují na prelingvální, 

čili získané před fixací řeči, a postlingvální, tedy získané až po fixaci řeči.4 

Prelingvální poruchy vznikají přibližně do 6. roku dítěte a mezi nejčastější 

příčiny se řadí infekční onemocnění jako je meningitida, spalničky a příušnice. 

Dále může k poruše sluchu dojít například z důvodu chronické infekce uší, opakovaných 

zánětů středního ucha, poranění hlavy nebo ucha.4,11 

V postlingválním období je běžnější příčinou expozice nadměrnému hluku, 

která nevratně poškozuje sluchové buňky, hlučné pracovní prostředí, degenerativní 

onemocnění, metabolické poruchy apod. 

V obou obdobích může být důvodem ztráty sluchu také genetická vada.4,11  

 

Vrozené vady sluchu 

 Vrozené sluchové vady zahrnují skupinu geneticky podmíněných sluchových vad 

a kongenitálně získaných sluchových vad. 4 

Geneticky podmíněné sluchové vady jsou způsobeny mutacemi v genech 

důležitých pro správnou funkci sluchového ústrojí. Právě tento typ sluchového 

postižení je pro tuto práci nejpodstatnější a je podrobněji rozebrán v samostatné 

kapitole 3.2.1.1.  
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Kongenitálně získané sluchové vady mohou vzniknout již prenatálně (v průběhu 

těhotenství) nebo perinatálně (během porodu či bezprostředně po něm). Prenatální 

příčiny zahrnují různé komplikace v těhotenství, které mají negativní vliv na plod. 

Mohou jimi být např. infekční onemocnění matky (toxoplasmóza, zarděnky, syfilis), 

léčba matky nevhodnými léky (antibiotika s ototoxickým účinkem – poškozující vnitřní 

ucho a sluchový nerv), negativní vliv rentgenového záření apod. Perinatálně může 

vzniknout sluchová vada z důvodu nízké porodní hmotnosti dítěte, 

těžké novorozenecké žloutenky, asfyxie (nedostatek kyslíku v době porodu), 

vlásečnicového krvácení do labyrintu a dalších příčin.4,11 

 

3.2.1.1 Geneticky podmíněné sluchové postižení 

Jedno z tisíce narozených dětí je postiženo hluchotou, z čehož přibližně 

60 % případů je způsobeno genetickými faktory.5 Sluchové postižení se může 

vyskytovat s dalšími vrozenými vadami jako součást určitého genetického syndromu. 

V tomto případě se jedná o tzv. syndromovou ztrátu sluchu. Mezi tyto syndromy patří 

např. Usherův syndrom, u něhož dochází k současnému poškození zraku a sluchu, 

nebo Pendretův syndrom, kdy je postižen nejen sluch, ale i štítná žláza. Mnohem 

častěji (až v 80 %) se však tato vada vyskytuje samostatně, označujeme ji proto jako 

nesyndromovou ztrátu sluchu.4,10  

Nejběžnější formou dědičnosti nesyndromové ztráty sluchu je autosomálně 

recesivní dědičnost. Dalšími typy jsou autosomálně dominantní, vázaná 

na chromosom X a mitochondriální dědičnost.12 Procentuální výskyt jednotlivých forem 

dědičnosti shrnuje tabulka č. 1.  

 

Tabulka č. 1 Četnost forem dědičnosti u jedinců s nesyndromovou ztrátou sluchu12 

Typ dědičnosti Četnost 

Autozomálně recesivní 80 % 
Autozomálně dominantní 18 % 
Vázaná na chromozom X 1-2 % 
mitochondriální téměř 0 % 

 

 

Zdroj: Kochhar a spol., 2007 (převzato a upraveno) 
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Autosomálně recesivní nesyndromová ztráta sluchu 

 Pro fenotypový projev autosomálně recesivního onemocnění musí být jedinec 

homozygot, čili musí zdědit mutované alely od obou rodičů. V případě nosičství pouze 

jedné mutované alely je jedinec označován jako heterozygot, ztráta sluchu se u něj 

neprojeví, ale může dojít k přenosu mutace na potomky s 50% pravděpodobností.13 

Nejčastější příčinou dědičné hluchoty jsou mutace v genu GJB2. V mnoha 

populacích po celém světě jsou zodpovědné zhruba za 50 % případů autosomálně 

recesivní ztráty sluchu. U druhé poloviny pacientů byly nalezeny mutace ve spoustě 

dalších genů, z čehož některé pouze s výskytem v určitých rodinách. Mezi tyto geny 

patří např. GJB6, MYO7A, MYO15, SLC26A4, TMIE, TMC1, TMPRSS3 a mnoho 

dalších.6,12  

 

Autosomálně dominantní nesyndromová ztráta sluchu 

 V případě autosomálně dominantních onemocnění postačuje pro jeho projev 

nosičství pouze jedné mutované alely. Jedinec má opět 50% šanci přenosu mutace 

na své potomstvo.13 

Charakteristickým fenotypem osoby s tímto postižením je progresivní 

postlingvální ztráta sluchu, která začíná v druhé až třetí dekádě života. Projevy 

postižení jsou velmi různorodé a na patogenezi se podílí více genů. Mezi tyto geny patří 

např. DIAPH1, GJB3, KCNQ4, GJB2, GJB6, MYH14, DFNA5, WFS1 a další.12 

 

X-vázaná nesyndromová ztráta sluchu 

 Chorobami vázanými na chromozom X bývají postiženi pouze muži. Ženy mají 

ve svém genomu dva chromozomy X, a proto v situaci, kdy na jednom z nich dojde 

k mutaci, druhý tuto vadu vyrovná a onemocnění se neprojeví. Muži nesou jeden 

chromozom X a jeden chromozom Y, tudíž při mutaci na chromozomu X u nich dojde 

k projevu onemocnění.13 

Nesyndromová hluchota vázaná na chromozom X se může vyskytovat 

prelingválně i postligválně. Výjimku tvoří sluchové postižení způsobené mutací v genu 

POU3F4, které je charakteristické smíšenou ztrátou sluchu a při němž dochází k poruše 

vnímání i přenosu zvuku. Další fenotypové projevy zahrnují hlubokou ztrátu sluchu, 
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mírnou až hlubokou vysoce variabilní ztrátu sluchu a bilaterální vysokofrekvenční 

postižení.12  

 

Mitochondriální nesyndromová ztráta sluchu 

 Tento typ dědičnosti je u sluchového postižení velmi vzácný, avšak bylo 

prokázáno, že určité změny v mitochondriální DNA souvisejí s nesyndromovou ztrátou 

sluchu. Jedná se např. o mutaci v genu MTRNR1 a MTTS1.12  

 

3.3 GJB2 a mutace 

Gen GJB2 je lokalizován na dlouhém raménku chromozomu 13 (konkrétně 

na pozici 13q12.11) a skládá se ze 2 exonů, z nichž pouze druhý obsahuje kódující 

sekvenci. Gen má délku přibližně 5,5 kb (kilobází), mRNA je dlouhá 2,4 kb 

a je překládána na protein skládající se z 226 aminokyselin – connexin 26.7,8 

Jak již bylo zmíněno dříve, mutace vyskytující se v genu GJB2 jsou nejčastější 

příčinou dědičné hluchoty. Převládajícím typem dědičnosti je recesivní dědičnost, 

ale existují i případy dominantního přenosu. V převážné většině případů není porucha 

sluchu spojena s žádným dalším klinickým příznakem, výjimkou je jeden typ 

dominantní mutace, který zároveň způsobuje kožní onemocnění palmoplantar 

keratoderma.6,8 

Pokud byla v genu GJB2 identifikována pouze jedna mutace, je důležité si 

uvědomit, že ztráta sluchu může být způsobena jinými příčinami a jedinec může být 

náhodným nosičem určité sekvenční varianty GJB2 genu. Tyto případy nejsou 

neobvyklé, zejména u mutací, které mají vysokou frekvenci výskytu v běžné populaci. 

Před uzavřením této nejisté diagnózy je výhodné zjistit, zda u pacienta není přítomna 

např. větší delece v genu GJB6.14 

 

3.3.1 Výskyt mutací 

V bělošské populaci je nejrozšířenější příčinou nesyndromové ztráty sluchu 

mutace c.35delG, která tvoří až 85 % ze všech objevených mutací genu GJB2. 
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U ostatních obyvatel není výskyt tak častý, např. u Aškenázských Židů převládá mutace 

167delT, u Afričanů R143W, v Koreji 235delC.15   

Seeman a spol. zkoumali spektrum a frekvenci jednotlivých mutací u pacientů 

české populace. Studie z roku 2004 zahrnovala 156 nepříbuzných jednotlivců 

s vrozenou hluchotou. Alespoň jedna patogenní mutace byla nalezena u 48,1 % 

pacientů. Nejvyšší procento zaujímala mutace c.35delG (82,8 %), dále pak mutace 

Trp24stop (9,7 %), která se vyskytovala převážně u pacientů romského původu, a třetí 

nejfrekventovanější byla mutace 313del14 (3,7 %).16 

V pozdější studii Seemana a dalších autorů (z roku 2006) byl objeven poměrně 

častý výskyt mutace IVS 1+1 G na A, která ačkoli se nachází v nekódující části genu 

GJB2, také se podílí na vzniku hluchoty. Byla vysvětlením hluchoty u 45 % neslyšících, 

u kterých byla diagnostikována jen jedna mutace, která sama o sobě nebyla příčinou 

jejich postižení. Procentuální zastoupení mutací v genu GJB2 u českých neslyšících 

shrnuje tabulka č. 2.6 

Pro tuto práci byly vybrány dostupné vzorky DNA od pacientů nesoucí mutace 

c.35delG, W24X  a c.358-360delGAG.  

 

Tabulka č. 2 Procentuální zastoupení mutací v genu GJB2 v české populaci6 

Mutace v genu GJB2  Podíl 
c.35delG 77,2 % 
Trp24stop 13,7 % 
IVS 1+1 G na A 2,9 % 
313del14 2,6 % 
delE120 1,2 % 

Zdroj: Seeman a spol. (převzato) 

 

3.3.2 Mutace c.35delG 

Při mutaci c.35delG chybí v sekvenci genu GJB2 na 35. místě báze guanin, 

čímž vzniká podstatně zkrácený a nefunkční protein connexin 26.7 

Tato sekvenční změna je obzvláště častá ve Středomořské oblasti. U obyvatel 

Evropy se průměrně vyskytuje s frekvencí 1:50, výrazně nižší výskyt je v severní 
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a střední Evropě (1:75), naopak nejvyšší je ve Středomoří (1:35). Frekvence výskytu 

v České republice činí 1:29,6. V Asii se tato delece prakticky nevyskytuje.5,6,16 

 

3.3.3 Mutace W24X 

Mutace W24X se řadí mezi nonsense mutace, při které předčasně dojde 

ke vzniku terminačního kodonu. V tomto případě vzniká velmi zkrácený protein, 

který je u zdravých jedinců dlouhý 226 aminokyselin a u pacientů s touto mutací pouze 

24 aminokyselin.15  

V několika odborných pracích bylo prokázáno, že se tato mutace s vysokou 

frekvencí vyskytuje u jedinců romského původu. Ve studii Minárika a spol., ve které byl 

prováděn screening na pacientech romské populace z východního Slovenska, 

byla převládající příčinou autosomálně recesivní ztráty sluchu. Mutaci W24X neslo 

23,2 % jedinců, dále byl nalezen polymorfismus R127H s frekvencí 19,4 %, mutace 

c.35delG s 8,3 % a další sekvenční varianty s nižším výskytem. Nosičství W24X se liší 

napříč Slovenskými romskými subpopulacemi od 0,0 % do 26,1 %.15 

 

3.3.4 Mutace c.358-360delGAG 

Tato mutace způsobuje deleci v kodonu 119. Jako první byla popsána ve studii 

Hamida a spol. u jedinců Íránského původu, ve které byla delece c.358-360delGAG 

objevena u 33,3 % hluchých pacientů a to v heterozygotní formě.17 

 

3.3.5 Molekulární diagnostika mutací v genu GJB2 

Molekulárně genetické metody vyhledávající mutace v genu GJB2 jsou součástí 

diagnostiky u sluchově postižených pacientů. 

V minulosti k nejběžnějším analytickým metodám patřily SSCP (single strand 

conformation polymorphism, konformační polymorfismus jednořetězcové DNA) 

a DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis, denaturační gradientová gelová 
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elektroforéza). V současnosti se nejčastěji používají sekvenční metody analyzující celou 

kódující oblast genu či může být DGGE nahrazena metodou TGGE.  

 

SSCP 

SSCP je jednoduchá a citlivá technika pro detekci mutací. Její princip spočívá 

v rozdílné mobilitě ssDNA (single strand DNA, jednovláknová DNA) se sekvenční 

změnou a ssDNA beze změny při nedenaturační polyakrylamidové gelové 

elektroforéze. Jednořetězcová DNA má definované prostorové upořádání, 

které se změní již při substituci jediného nukleotidu. Tato změna konformace se poté 

projeví při elektroforéze odlišnou migrací vzorku. Prvním krokem SSCP je amplifikace 

cílové sekvence DNA pomocí PCR (polymerase chain reaction, polymerázová řetězová 

reakce), následuje denaturace dvouvláknových produktů a nakonec se jednořetězce 

nanesou na polyakrylamidový gel a provede se elektroforéza. Pro následnou vizualizaci 

vzorků na gelu bylo vyvinuto několik metod, např. barvení stříbrem, inkorporace 

značených radioizotopů a použití fluorescenčně značených primerů při PCR.18 

 

DGGE 

 DGGE je citlivá metoda pro vyhledávání mutací. Tento typ elektroforézy probíhá 

na polyakrylamidovém gelu s postupně se zvyšující koncentrací denaturujících látek 

(formamidu a močoviny). Rychlost denaturace DNA závisí na počtu vodíkových můstků 

mezi řetězci. Analyzovaná DNA putuje v elektrickém poli rychlostí odpovídající 

její molekulové hmotnosti. Jakmile začne docházet k oddělování řetězců, pohyb vzorku 

se zpomalí, neboť denaturovaná vlákna se v gelu pohybují hůře. Pokud se ve vzorku 

nachází mutace, dojde ke změně v denaturačních vlastnostech DNA, což se projeví 

rozdílnou elektroforetickou pohyblivostí oproti nemutované DNA.19 

 Techniku DGGE pro analýzu GJB2 genu využil např. Antoniadi a spol. 

Ve své studii analyzovali výskyt mutací u řeckých pacientů postižených hluchotou. 

Ukázku výsledků z této studie znázorňuje obrázek č. 3. Vzorky, které při elektroforéze 

vykazovaly změnu migrace, byly následně osekvenovány.20  
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Obrázek č. 3 Ukázka výsledku DGGE analýzy mutace c.35delG v genu GJB220 

 
Dráha 1 a 4 – homozygotní pacienti pro c.35delG 

Dráha 2 a 3 – heterozygotní pacienti pro c.35delG 

 
Zdroj: Antoniadi a spol., 2000 (převzato) 

 

TGGE 

TGGE je principiálně podobná DGGE. Oproti zvyšující koncentraci denaturujících 

látek se u této gelové elektroforézy využívá postupně se zvyšující teplota, tzv. teplotní 

gradient. Podrobně je tato metoda popsána v kapitole 3.4. 

 

Sekvenace 

Sekvenční metody slouží ke zjišťování primární struktury DNA čili k určení 

přesného pořadí nukleotidů ve vyšetřovaném úseku. Tímto způsobem lze tedy 

analyzovat i neznámé mutace nacházející se v daném genu. Přímé DNA sekvenování 

umožňuje detekci téměř všech bodových mutací, malých delecí a insercí a je ideální 

pro krátký gen jako je právě GJB2.14 

Nejrozšířenější metoda sekvenování je dle Sangera. Tato metoda je modifikací 

PCR s následnou kapilární elektroforézou. Reakční směs však obsahuje pouze jeden 

primer a navíc jsou ve směsi použity nukleotidy značené fluorescenčním barvivem, 

které jsou upraveny tak, že se na ně již nemůže navázat další nukleotid, jsou 

to tzv. dideoxynukleotidy. Ve fázi prodlužování řetězců jsou s určitou 

pravděpodobností zařazovány do řetězce tyto upravené fluorescenčně značené 

nukleotidy, čímž vznikají různě dlouhé fragmenty DNA, které jsou poté v sekvenátoru 

seřazeny podle velikosti. Ze vzniklých fragmentů DNA lišících se právě o délku jednoho 
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nukleotidu a podle specifického fluorescenčního barviva lze postupně odečíst sekvenci 

DNA analyzovaného úseku.21  

 

3.4 TGGE 

TGGE je technika sloužící k separaci nukleových kyselin či proteinů. První 

komerčně dostupný aparát byl dostupný v roce 1989 a od té doby je využívána 

ve spoustě oborů, např. v onkologii, virologii, imunologii a dalších.22 

 

3.4.1 Princip metody 

Při klasické elektroforéze jsou molekuly oddělovány dle jejich velikosti a náboje. 

U TGGE je pro dělení využíván nový parametr a to chování molekuly při jejím tání.22 

V průběhu TGGE vzorek migruje podél teplotního gradientu a v závislosti 

na struktuře molekuly začne při tzv. teplotě tání Tm docházet k její denaturaci. 

Na začátku, tedy při nejnižší teplotě, má DNA tvar dvoušroubovice, od okamžiku tání 

tvar vidlice a nakonec dochází k úplnému oddělení řetězců. Tato postupná změna 

konformace DNA v teplotním gradientu je vyobrazena na obrázku č. 4. Částečná 

denaturace molekuly způsobí zpomalení migrace tohoto vzorku v gelu ve srovnání se 

zcela dvouvláknovým DNA fragmentem o stejné velikosti.22 

Teplota tání je silně ovlivněna sekvencí bází nukleové kyseliny. Báze guanin (G) 

a cytosin (C) jsou spojeny pomocí tří vodíkových můstků, báze adenin (A) a tymin (T) 

jsou vázány pomocí dvou vodíkových můstků. K rozštěpení vazby mezi G a C bude tedy 

potřeba větší energie a tudíž i vyšší teplota než pro rozštěpení bází A a T. 

Vzhledem k tomu, že teplota tání velmi závisí na sekvenci bází, lze od sebe na gelu 

odlišit také stejně velké fragmenty DNA lišící se svou primární strukturou. Díky tomu 

můžeme TGGE využít k detekci mutací.22,23 
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Obrázek č. 4 Konformace DNA v průběhu TGGE22 

                

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato a upraveno) 

 

3.4.2 Popis přístroje 

Zařízení TGGE je vyráběno firmou Biometra. Podstatou TGGE systému je teplota 

bloku, který je poháněn Peltier technologií. Díky přesnému řízení mikroprocesorem 

je lineární teplotní gradient vytvářen s maximální reprodukovatelností. V průběhu 

analýzy tudíž mohou být tyto podmínky mnohem lépe kontrolovány 

než např. chemický gradient u DGGE.22 

 

Obrázek č. 5 TGGE Biometra systém22 

 

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato) 

 

 



 24 

Nejdůležitější součástí elektroforetické jednotky je termoblok s vysokou 

přesností vytváření gradientu, dále jsou to dvě  nádoby pro pufr s variabilním 

umístěním a bezpečnostní víko. Přístroj musí být umístěn na stabilním povrchu 

v suchém prostředí o pokojové teplotě a v blízkosti elektrické zásuvky kvůli 

nezbytnému napájení ze sítě.22 

Pomocí systému Biometra TGGE lze vzorky oddělovat buď paralelně (souběžně) 

se zvyšující teplotou, nebo kolmo na teplotní gradient (viz obrázek č. 7). Jediné, na čem 

závisí změna směru elektroforézy, je právě umístění nádob pro pufr. Perpendikulární 

(kolmá) TGGE se používá především pro optimalizaci separačních podmínek. Jeden 

vzorek je separován v širokém rozsahu teplot k určení optimálního teplotního 

gradientu nebo k analýze změn konformace závislé na teplotě. Paralelní TGGE 

umožňuje rychlou analýzu více vzorků najednou, které při elektroforéze migrují 

rovnoběžně s teplotním gradientem. Přesnost přístroje ve vytváření teplotního 

gradientu umožňuje rozlišení DNA fragmentů, jejichž teploty tání se liší 

nejméně o 0,3°C.22,23 

 

Obrázek č. 6 Elektroforetická jednotka22 

 

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato a upraveno) 
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Obrázek č. 7 Názorné výsledky perpendikulární a paralelní TGGE22 

 

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato a upraveno) 

 

3.4.3 Příprava pro TGGE analýzu 

Každý DNA fragment má své charakteristiky, a proto je nutné provést několik 

kroků před vlastní TGGE analýzou, aby byly výsledky vyhovující.  

 

Design primerů a PCR fragmentu 

Jedním z požadavků v principu metody je, aby měla molekula DNA při tání tvar 

vidlice. Design primerů tudíž musí splňovat podmínky pro tání z jednoho konce 

amplikonu a nikoli z vnitřního oka. Toho lze docílit použitím designovacích softwarů 

pro výběr primerů a taktéž softwary pro ověření správného designu primerů. 

Pro design primerů mohou být používány např. softwary TGGE-Star firmy Charite 

Berlin (http://www.charite.de/en/) a PrimoMelt firmy Chang Bioscience 

(http://www.changbioscience.com/primo/primomel.html.), které jsou volně dostupné 

na internetových stránkách. Další možností pro TGGE je využití primerů z SSCP analýzy 

a přidání GC svorky k 5´konci jednoho z primerů.22 

Jak v metodě DGGE tak v TGGE je potřeba vytvořit na konci daného amplikonu 

tzv. „clamp“ – svorku, která má zajistit postupné tání vzorku z jednoho konce. Tu lze 

vytvořit bud´použitím sekvence bohaté na GC páry, která se přilepí k 5‘ konci jednoho 

primeru, nebo za použití primeru značeného psoralenem, který se po osvícení 

UV zářením nevratně naváže ke koncům molekul DNA.22 
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Chování cílového DNA fragmentu při tání se zvolenými primery a s vytvořenou 

svorkou je poté ověřeno v programu Poland server, který je volně přístupný na 

internetu (http://www.biophys.uni-duesseldorf.de/html/local/POLAND/poland.html). 

Poland server vypočítá denaturační profil daného amplikonu dle jeho sekvence. Výstup 

z programu je znázorněn graficky.22 

 

Identifikace optimálního teplotního gradientu 

 K nalezení optimálního teplotního gradientu se využívá perpendikulární TGGE. 

Vzorek se pohybuje kolmo k teplotnímu gradientu, tudíž může být sledována 

jeho migrace při různých teplotách v jednom běhu. Pokud byl PCR fragment navržen 

správně, výsledkem je zřetelná křivka tání, jež zobrazuje obrázek č. 8. Při nízké teplotě 

vzorek putuje ve tvaru dvoušroubovice, při střední teplotě (nad T1) se začne „otevírat“ 

na jedné straně, čímž dojde ke zpomalení a nad určitou teplotou (T2) se DNA vlákna 

zcela oddělí. Analýza vzorků při paralelní TGGE by měla být provedena přesně 

v rozmezí teplot T1 a T2. Tyto konkrétní teploty jsou před paralelní TGGE 

identifikovány a tento teplotní gradient je rozprostřen přes celý termoblok.22 

 

Obrázek č. 8 Identifikace optimálního teplotního gradientu22 

 

T1 – teplota, při které začíná dvojvlákno tát 

T2 – teplota, při které se částečně denaturované dvojvlákno zcela oddělí 

 
Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato a upraveno) 
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3.4.4 Heteroduplexní analýza DNA 

Genomická DNA se běžně nachází ve formě homoduplexů, což znamená, že má 

tvar dvojvlákna spojeného vždy  komplementárními bázemi. Heteroduplex je 

dvouvláknový úsek DNA, kde každé z vláken je jiného původu a vyznačuje se neúplnou 

komplementaritou (např. mutované a nemutované vlákno).24,25 

Existují dvě možnosti přípravy heteroduplexů pro optimalizaci TGGE. Jednak  

mohou být heteroduplexy vytvořeny smícháním vzorku s mutací v homozygotní formě 

(M/M) se standardní DNA bez mutace (wt/wt; wt = wild type, standardní alela). 

Po smísení se směs zahřeje na 95°C po dobu 5 minut, čímž vlákna DNA zdenaturují, 

poté se nechá pozvolna chladnout na 50°C, vlákna zpět zrenaturují a vytvoří se čtyři 

různé fragmenty DNA - dva homoduplexy (wt/wt a M/M) a dva heteroduplexy (wt/M 

a M/wt).24  

Druhá možnost pro vytvoření heteroduplexů je obdobná. Jestliže PCR produkt 

obsahuje mutaci v heterozygotní formě, po denaturaci a pozvolném zchladnutí 

vzniknou také všechny čtyři kombinace amplikonu. 

Heteroduplexy mají nižší teplotu tání než homoduplexy kvůli neúplné 

komplementaritě bází. K jejich denaturaci tedy dochází dříve, tudíž dojde ke zpomalení 

migrace v gelu dříve než u homoduplexních vzorků. Při správné tvorbě heteroduplexů 

se na gelu při perpendikulární elektroforéze vytvoří čtyři křivky tání. Při paralelní 

elektroforéze je tím pádem možno od sebe snadno rozlišit mutované a nemutované 

vzorky. Schematické zobrazení výsledné separace heteroduplexních vzorků 

při perpendikulární elektroforéze ukazuje obrázek č. 9.  
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Obrázek č.9 Separace heteroduplexního vzorku při perpendikulární elektroforéze 

 

Zdroj: TGGE Systém Manual, 2002 (převzato a upraveno) 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Přístroje a pomůcky 

• Automatické pipety různých objemů (Biohit) 

• Cykléry (BioRad) 

o T100TM Thermal Cycler 

o C1000 TouchTM Thermal Cycler 

• TGGE Starter kit (Biometra 846-024-003) 

• TGGE Systém (Biometra 846-024-000) 

• Magnetická míchačka s ohřevem (Lavat) 

• Magnetické míchátko 

• UV-transiluminátor (Spectroline TVC-312R) 

• Vortex 

• Laboratorní elektrická váha 

• Laboratorní sklo – odměrné válce, kádinky 

• Plastové kelímky (30 ml)  

4.2 Reagencie 
 

Gel 

• Urea powder (Sigma U5378) 

• Acrylamide/bis-acrylamide, 40 % solution (Sigma A7168) 

• TEMED - N,N,N‘,N‘-Tetramethylethylenediamine (Sigma T7024) 

• Glycerol (Sigma G2025) 

• APS - Ammonium persulfate (Sigma A3678) 

o používán jako 10 % roztok 

• Triton(R) X-100 (Serva 3724001) 

• TAE buffer (10x) (Serva 4255301) 

• Aqua pro injectione 
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PCR 

• AmpliTaq Gold DNA Polymerase with Buffer II and MgCl2 (ThermoFisher 

SCIENTIFIC N8080241) 

• dNTP mixture (Takara 4030, 2,5 mmol each) 

• Primery (20 pmol/l) 

o F (forward) 

o R (reverse) 

• MgSO4 

• Aqua pro injectione 

 

TGGE 

• TAE buffer (1x) 

o připraven z TAE buffer (10x) (Serva 4255301) 

• Urea 4 mol/l 

• Bromfenolblue 0449 (Amresco) – 0,05 % 

• Low Molecular Weight DNA Ladder (BioLabs, Lot:0091407) 

• Ethidium bromid solution (Sigma E1510) 

 

4.3 Spotřební materiál 

• Špičky různých objemů dle automatických pipet 

• Pasteurovy pipety 

• Plastové stříkačky 3 - 5 ml (Braun) 

• Stříkačkové filtry s nylonovou membránou 0,45 µm (Membrane Solutions) 

• Jehly ke stříkačce (Henke Sass Wolf FINE-JECT, 0,8x40 mm) 

• PCR zkumavky 

• Lepicí páska 

• Jednorázové ochranné rukavice 
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4.4 Design primerů 

Primery byly nadesignovány v programu Primomelt firmy Chang Bioscience, 

který je dostupný jako online aplikace na internetových stránkách. 

Pro první úsek genu GJB2 bylo vyzkoušeno více dvojic primerů (označeny 

písmeny A, B, C) kvůli nevyhovujícím výsledkům TGGE analýzy (viz kapitola 5). 

Primery A byly navrženy dle vlastního designu, primery B byly převzaty ze studie 

Antoniadiho a spol. (Mutation Analysis of the GJB2 Gene by DGGE in Greek Patients 

With Sensorineural Deafness, 2000)20, primery C byly převzaty z dizertační práce, 

jejímž autorem je Caragh Whitehead (Molecular analysis of GJB2 and GJB6 gene 

mutations in non-syndromic hereditary deafness in South Africa, 2004)26. Pro druhý 

úsek byl forward primer navržen dle vlastního designu a reverse primer byl opět 

převzat ze studie Antoniadiho (2006). Primery pro třetí úsek byly navrženy 

dle vlastního designu. Třetí úsek však nebyl v této práci analyzován, neboť nebyl 

k dispozici vzorek DNA nesoucí mutaci v této části genu. 

Sekvence použitých primerů jsou uvedeny v tabulce č. 3. K jednomu z dvojice 

primerů byla vždy navázána GC svorka (v tabulce označeny modře), která při zvyšující 

teplotě zajistí, aby k tání docházelo pouze z jednoho konce amplikonu. Chování 

cílového DNA fragmentu při tání s vybranými primery s využitím GC svorky bylo 

ověřeno v Poland serveru.  

 

Tabulka č. 3 Sekvence použitých primerů 

 
 

Délka 

produktu  

Úsek I 

Primery A 

(5‘�3‘) 

F: CCAGACTCAGAGAAGTCTCCC 
273 bp 

R: CCCGCCGCGCCCCGCCGCCCGCCAGACAAAGTCGGCCTGCTC 

 Primery B 

(5‘�3‘) 

F: CTTGCTTACCCAGACTCAGAGA 

340 bp R: CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGGCCCGCCGCCCCCGCCCGATC 

GTAGCACACGTTCTTGCA 

Primery C 

(5‘�3‘) 

F: TCTTTTCCAGAGCAAACCGC 
191 bp 

R: CCCGCCGCGCCCCGCCGCCCGCCGACACGAAGATCAGCTGCAG 

Úsek II 
Primery 

(5‘�3‘) 

F: TGCAAAGGAGGTGTGGGGAG 
479 bp 

R:CCCGCCGCGCCCCGCCGCCCGCCGAAGACAGTCTTCTCCGTGGG 

Úsek III 
Primery 

(5‘�3‘) 

F: CCCGCCGCGCCCCGCCGCCCGCCAGCAGCATCTTCTTCCGGGTC 
440 bp 

R: CTGAGGCCTACAGGGGTTTC 
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4.4.1 Výsledky z Poland serveru 

Příklad výsledků z programu Poland server ukazuje obrázek č. 10. Graf vlevo 

zobrazuje křivku při navázání GC svorky na 5‘ konec primeru. Při postupném tání 

domén, které je pro analýzu žádoucí, má křivka „schodovitý“ tvar přibližně 

jako na tomto grafu. Graf vpravo znázorňuje křivku při navázání GC svorky na 3‘ konec 

primeru. Při tání však na tomto příkladu nedochází postupně od konce amplikonu, 

svorka má ve středu doménu, která taje při nižší teplotě než sousední domény, 

což vede ke tvorbě „bublin“. Primery s podobným výsledkem z Poland serveru tudíž 

nebudou vhodné pro TGGE analýzu.22 

Obrázek č. 11 znázorňuje výsledky z programu pro naše vybrané primery. 

 

 

Obrázek č. 10 Názorný grafický výstup z Poland serveru22 

  
 

 

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato a upraveno) 
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Obrázek č. 11 Výsledky z Poland serveru pro vybrané primery 

 

   

  Primery A pro úsek I       Primery B pro úsek I      Primery C pro úsek I 

  

 

Primery pro úsek II     Primery pro úsek III        

 
4.5 Výběr a příprava vzorků 

Vzorky byly vybrány od pacientů nesoucí vhodné mutace pro tuto práci 

(c.35delG, W24X  a c.358-360delGAG). Izolovaná DNA od vybraných pacientů byla 

poskytnuta Oddělením lékařské genetiky FN HK. Před analýzou byla cílová DNA 

namnožena pomocí metody PCR a následně byly vytvořeny heteroduplexy.  
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4.5.1 Postup PCR a tvorby heteroduplexů 

Pro každý vzorek zvlášť byla do PCR zkumavek připravena směs pro PCR reakci 

dle tabulky č. 4. Voda byla uchovávána při pokojové teplotě, ostatní reagencie byly 

skladovány v mrazáku při - 20°C. Zkumavky s připravenou směsí byly promíchány 

na Vortexu a poté vloženy do termocykléru, který provedl PCR reakci dle nastaveného 

programu uvedeného v tabulkách č. 5 a 6. 

Po namnožení byly vzorky DNA smíchány v poměru 1:1 se sample bufferem - 

4M urea + 0,05 % bromphenole blue v 1x TAE. Urea je do směsi přidána kvůli 

usnadnění denaturace, bromphenole blue je barvivo pro zviditelnění migrace vzorků. 

Následně byly vytvořeny heteroduplexy procesem denaturace a následné renaturace 

v termocykléru. Denaturace probíhala 5 minut při 95°C a dalších 20 minut docházelo 

k ochlazování na 50°C, rychlost ochlazování byla 0,1°C za sekundu. Před nanesením 

na gel byly vzorky uchovávány v kovovém bloku vyhřátém na 50°C. 

 

Tabulka č. 4 Složení směsi pro PCR 

F primer (20 pmol/l) 0,5 μl 

R primer (20 pmol/l) 0,5 μl 

dNTP 1,5 μl 

Ampli Taq GOLD polymeráza 0,3 μl 

MgSO4 2,0 μl 

Pufr (10xcc) 2,0 μl 

H2O 11,2 μl 

DNA 2,0 μl 

Celkem 20 μl 

 
Tabulka č. 5 Teplotní a časový profil PCR pro úsek I genu GJB2 

Proces Teplota Čas 

počáteční denaturace 95°C 7 min 

denaturace 95°C 30 s 

35 cyklů annealing 

Primery A 63°C 40 s 

Primery B 65°C 40 s 

Primery C 65°C 45 s 

elongace 69°C 1 min 

závěrečná elongace 72°C 3 min 

inkubace 15°C dle potřeby 
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Tabulka č. 6 Teplotní a časový profil PCR pro úsek II genu GJB2 

Proces Teplota Čas 

počáteční denaturace 95°C 7 min 

denaturace 95°C 30 s 

35 cyklů annealing 65°C 40 s 

elongace 69°C 1 min 

závěrečná elongace 72°C 3 min 

inkubace 15°C dle potřeby 

 
 

4.6 Příprava gelu pro TGGE 

Jako první je potřeba sestavit tzv. sendvič ze skel pro následné odlévání gelu. 

Sendvič se skládá z podložního skla, podpůrného filmu a skla se sloty pro vzorky. 

Typ skla se sloty byl vybrán dle prováděného způsobu TGGE (perpendikulární 

či paralelní). Spodní hrana s rohy složeného sendviče byla oblepena lepicí páskou, 

aby bylo spolehlivě zabráněno ukapávání gelu v době jeho tuhnutí. Pro fixaci sendviče 

byly použity tři upínací svorky. 

 

 

Obrázek č. 12 Sestavení sendviče ze skel pro lití gelu22 

 

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato a upraveno) 
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4.6.1 Postup pro přípravu 5 ml gelu 

1. Do plastového kelímku byla připravena směs z urey, akrylamidu (uchováván 

v lednici), TAE a glycerolu dle množství uvedeného v tabulce č. 7. 

2. Tato směs byla pomocí míchátka rozmíchána a rozpuštěna na magnetické 

míchačce s ohřevem (teplota může dosáhnout maximálně 45°C). 

3. Množství roztoku bylo přeměřeno a doplněno vodou do 5 ml. 

4. Polymerizace gelu byla spuštěna přidáním APS a TEMEDu. Po přidání poslední 

reagencie je nutno roztok promíchat (špičkou pipety) a neprodleně nasát 

do stříkačky a nalít do sestaveného sendviče mezi sklo se spoty a podpůrný 

film. 

5. Lití gelu proběhlo stříkačkou s injekční jehlou přes filtr pod úhlem přibližně 

45° (viz obrázek č. 13). 

6. Gel se nechal ztuhnout ve vertikální poloze při pokojové teplotě nejlépe 

do dalšího dne. 

7. Po polymerizaci byly odstraněny svorky a lepicí páska a gel byl opatrně 

vyjmut ze skel. Gel musí držet na podpůrném filmu a nesmí být poškozena 

především oblast se sloty pro vzorky.22 

  

 

Tabulka č. 7 Reagencie pro přípravu 5 ml gelu 

Urea 2,4 g 
40% Akrylamide/bis-acrylamide 1 ml 
TAE buffer 10x 0,5 ml 
40% glycerol 0,25 ml 
Aqua pro injectione množství do 5ml 
Celkem 5 ml 

  APS (10%) 20 µl 
TEMED 4,5 µl 
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Obrázek č. 13 Nalévání polyakrylamidového gelu22 

 

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato) 

 

 

 

4.7 Vlastní TGGE 

1. Obě nádoby na pufr byly naplněny 250 ml running pufrem (1x TAE) a byly 

umístěny dle prováděného typu TGGE (perpendikulární či paralelní). 

2. Knoty (ploché tkaninové pásky sloužící k vedení pufru) se nechaly nasát running 

pufrem. 

3. Sestavení gelového sendviče bylo provedeno dle obrázku č. 14. Zadní strana 

podpůrného filmu byla vyčištěna papírovým ubrouskem. 

4. Na termoblok bylo pomocí pipety aplikováno 150 µl 0,01 % Tritonu, který zajistí 

tepelné spojení s gelem. 

5. Gel byl umístěn na termoblok a přebytečný roztok byl odstraněn. Roztok by měl 

být rozložen po celém termobloku a kvůli efektivnímu přenosu tepla nesmí 

mezi podpůrným filmem a termoblokem vzniknout bubliny. 

6. Krycí film byl položen na gel těsně pod otvory pro vzorky. 

7. Na horní a spodní část gelu byly přiloženy předem namočené knoty. 

8. Připravené vzorky byly aplikovány do otvorů (5 µl každého vzorku pro paralelní 

gel s osmi sloty nebo 50 µl pro perpendikulární gel s jedním slotem). 
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9. Nakonec byla na gel umístěna krycí deska a celý gelový sendvič byl uzavřen 

bezpečnostním víkem elektroforetické vany. 

10. Dle navoleného programu byl spuštěn vlastní běh TGGE.22 

 

 

Obrázek č. 14 Sestavení gelového sendviče22 
 

 

Zdroj: TGGE Manual, 2009 (převzato a upraveno) 

 

 

4.8 Barvení gelů 

Do nádoby byl připraven barvící roztok obsahující 5 µl ethidium bromidu 

a 100 ml 1 x TAE. Po TGGE analýze se gel nechal inkubovat v barvícím roztoku po dobu 

30 - 45 minut.22 

Pro zobrazení výsledných křivek je třeba gel ozářit UV zářením. Gel byl umístěn 

na UV transiluminátor lícem dolů kvůli přítomnosti podpůrného filmu a ozářen zářením 

o vlnové délce 312 nm.22 Výsledné gely s našimi vzorky jsou uvedeny v kapitole 5. 
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5. VÝSLEDKY 

Výsledky jsou rozděleny do kapitol pro jednotlivé úseky genu a pro konkrétní 

použité primery. S každým párem primerů byla provedena perpendikulární a paralelní 

gelová elektroforéza s následným zhodnocením gelu. Pro přehlednost jsou výsledky 

shrnuty v příloze ve formě tabulek. 

Získané PCR produkty, jež byly namíchány se sample pufrem a podrobeny přípravě 

pro heteroduplexní analýzu TGGE (denaturace s renaturací) byly aplikovány na gel 

v množství 50 µl při perpendikulární elektroforéze a 5 µl při paralelní elektroforéze. 

Při paralelní elektroforéze byl vždy do jedné z jamek nanesen velikostní marker 

(ladder) kvůli ověření správného běhu, popř. mohl být nanesen také u perpendikulární 

elektroforézy do krajní jamky. 

5.1 Úsek I 

5.1.1 Primery A 

Perpendikulární gelová elektroforéza byla provedena se vzorkem nesoucím 

mutaci c.35delG v heterozygotní formě. Běh probíhal 40 minut při napětí 

250 V v teplotním rozmezí 30-70°C. Výsledek je uveden na obrázku č. 15. Na gelu lze 

vidět pouze jednu křivku. 

 

Obrázek č. 15 Výsledek perpendikulární elektroforézy – úsek I, primery A 
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Paralelní elektroforéza byla provedena v teplotním rozmezí 37 – 68°C s délkou 

běhu 40 minut. Výsledek ukazuje obrázek č. 16 

Vzorky, které byly připravené s pomocí primerů A, netvořily během TGGE 

analýzy heteroduplexy, a tudíž dle tohoto zvoleného běhu nelze rozlišit vzorek 

bez mutace od vzorku nesoucím mutaci. Můžeme spekulovat, že důvodem tohoto 

výsledku je nedostatečná délka GC svorky (23 bází) nebo je možné, že celý amplikon 

(fragment DNA) nesplňuje podmínky pro metodou TGGE, aniž bychom to v Poland 

serveru odhalili.  

 

Obrázek č. 16 Výsledek paralelní elektroforézy – úsek I, primery A 

 

1 – heterozygot c.35delG/wt 

2 – homozygot c.35delG/c.35delG 

3 – bez mutace wt/wt 

4 – velikostní marker 

5.1.2 Primery B 

Perpendikulární gelová elektroforéza byla provedena se vzorkem nesoucím 

mutaci W24X v heterozygotní formě. Běh probíhal 50 minut při napětí 

250 V v teplotním rozmezí 30-70°C. Výsledek je uveden na obrázku č. 17.  
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Obrázek č. 17 Výsledek perpendikulární elektroforézy – úsek I, primery B 

 

 

Po provedení paralelní elektroforézy byly výsledky neúspěšné. Elektroforéza 

byla provedena v teplotním rozmezí 42-68°C, běh trval 50 minut. Výsledek ukazuje 

obrázek č. 18. 

 

Obrázek č. 18 Výsledek paralelní elektroforézy – úsek I, primery B 

 

1 – heterozygot W24X/wt 

2 – homozygot W24X/W24X 

3 – homozygot c.35delG/c.35delG 

4 – bez mutace wt/wt 

5 – velikostní marker 
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5.1.3 Primery C 

Perpendikulární gelová elektroforéza byla provedena se vzorkem nesoucím 

mutace c.35delG a W24X čili složeným heterozygotem. Běh probíhal 40 minut 

při napětí 250 V v teplotním rozmezí 30-70°C. Výsledkem byla dostatečná tvorba 

heteroduplexů, jíž lze vidět na obrázku č. 19.  

 

Obrázek č. 19 Výsledek perpendikulární elektroforézy – úsek I, primery C 

 

 

 

Paralelní elektroforéza byla provedena v teplotním rozmezí 45-68°C s délkou 

běhu 50 minut. Výsledek ukazuje obrázek č. 20, použité vzorky jsou popsány u obrázku.  
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Obrázek č. 20 Výsledek paralelní elektroforézy – úsek I, primery C 

 

1 – bez mutace wt/wt 

2 – heterozygot c.35delG/R127C 

3 – homozygot c.35delG/c.35delG 

4 – heterozygot c.35delG/wt 

5 – složený heterozygot c.35delG/W24X 

6 – velikostní marker 

 

 

5.2 Úsek II 

Perpendikulární gelová elektroforéza byla provedena se vzorkem nesoucím 

mutaci c.258-260delGAG v heterozygotní formě. Běh probíhal 40 minut při napětí 

250 V v teplotním rozmezí 30-70°C. Výsledkem byla dostatečná tvorba heteroduplexů, 

kterou zobrazuje obrázek č. 21. 
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Obrázek č. 21 Výsledek perpendikulární elektroforézy – úsek II 

 

 

 

Paralelní elektroforéza byla provedena v teplotním rozmezí 49,9 – 68°C 

s délkou běhu 50 minut. Výsledek ukazuje obrázek č. 22, použité vzorky jsou popsány 

u obrázku. 

 

Obrázek č. 22 Výsledek paralelní elektroforézy – úsek II 

 
1 – heterozygot c.358-360delGAG/wt 

2 – bez mutace wt/wt 

3 – velikostní marker 
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6. DISKUSE 

  Optimalizace heteroduplexní analýzy, TGGE, k diagnostice dědičných 

onemocnění spočívala v nalezení vhodných preanalytických a analytických podmínek 

této metody pro screening mutací v genu GJB2. Mutace v tomto genu jsou nejčastější 

příčinou autosomálně recesivní dědičné hluchoty, tudíž je užitečné mít zavedenou 

jednoduchou metodu pro screening u pacientů postižených vrozenou hluchotou.  

V minulosti se screening nejčastěji prováděl metodami SSCP a DGGE. V současnosti 

se používají sekvenační metody analyzující celou kódující oblast genu či právě metoda 

TGGE. Přínosem této diplomové práce bylo osvojení si této metody, naučení se jejího 

praktického provedení a především optimalizace jak vlastního běhu, tak i přípravné 

fáze vzorků, která se jeví jako velmi klíčová. Tato práce může být využita jako vodítko 

při optimalizaci mutačních prescreeningů jiných genů.  

 Gen GJB2, na který jsme se v této práci zaměřili, je složen ze dvou exonů, avšak 

kódující oblastí je pouze exon 2. Tato oblast byla rozdělena na tři úseky a pro každý 

z nich měla být provedena optimalizace. Vzorky nesoucí mutace ve třetím úseku však 

nebyly na OLG FNHK k poskytnutí, tudíž byla provedena optimalizace pouze pro první 

a druhý úsek. K dispozici byly vzorky nesoucí mutace c.35delG, c.358-360delGAG 

a W24X, a to jak v heterozygotních, tak homozygotních formách či ve formě složeného 

heterozygota. 

 

Výběr primerů 

 Perpendikulární elektroforéza byla provedena vždy se vzorkem v heterozygotní 

formě, který tvořil požadované heteroduplexy. Pro první úsek bylo postupně 

vyzkoušeno více primerů (označených písmeny A, B, C). V prvním případě s použitými 

primery A nedošlo k detekci existence tvorby heteroduplexů během perpendikulární 

TGGE. Důvodem může být nedostatečná délka GC svorky (23 bází) nebo nevhodně 

připravený fragment DNA pro tuto metodu. Další možností pro vyzkoušení zlepšení 

výsledku by mohlo být místo GC svorky použití psoralenu s následným ozářením 
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UV zářením nebo pokusit se o další optimalizaci preanalytických podmínek. My jsme se 

rozhodli pro design jiných primerů. 

 Pro druhý pokus byly použity primery B, které byly převzaty ze studie 

Antoniadiho a spol., kde byly využity v metodě DGGE. Po předchozí neúspěšné analýze 

byl běh prodloužen na 50 minut a byl použit primer s delší GC svorkou (40 bází). 

Po provedení perpendikulární elektroforézy nebyla ani v tomto případě potvrzena 

tvorba heteroduplexů. Po běhu paralelní elektroforézy s různými vzorky byl výsledek 

opět neúspěšný. 

 Pro další pokus byly použity primery C, které byly převzaty z dizertační práce, 

a jeden z primerů byl doplněn o GC svorku (23 bází). Tyto primery se ukázaly jako 

vhodné. Všechny kombinace heterozygotů byly pomocí TGGE odhalitelné. K našemu 

překvapení, na gelu nelze rozlišit homozygotní variantu mutace, kde se mutace navíc 

nachází v úseku homopolymeru (6xG), od standardní DNA bez mutace. Tento případ, 

a další parametry závislé při odhalení na rozdílu v Tm testovaných fragmentů 

a na přípravě vzorků DNA před vlastní analýzou, je rozebrán samostatně v kapitole 

diskuze: Odhalení homozygotní varianty mutace. 

 Pro druhý úsek genu GJB2 byl forward primer navržen dle vlastního designu 

a reverse primer byl převzat ze stejné studie Antoniadiho jako v případě primerů B. 

Tyto primery se ukázaly jako vhodné. Při paralelní elektroforéze lze od sebe odlišit 

vzorky bez mutace od vzorků s heterozygotní formou mutace c.358-360delGAG. 

Homozygotní varianta nebyla k dispozici. 

 

Odhalení homozygotní varianty mutace 

Žádná se screeningových metod (SSCP, DGGE a dalších) pro vyhledávání mutací 

není 100%. Autoři mají problém s odhalitelností homozygotních jednonukleotidových 

substitucí, malých delecí a inzercí. Detekce heterozygotních mutací je po optimalizaci 

metody obvykle bez potíží.27 

Primárně metoda TGGE slouží k odhalení heteroduplexů. Pokud nejsou na gelu 

detekovány heteroduplexy, mohou vzorky nést mutaci v homozygotní variantě. 
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Homozygotní vzorky mohou mít odlišné teploty tání od ostatních, avšak jestliže se 

nacházejí blízko meze detekce, nejsou na gelu odlišitelné od vzorku DNA bez mutace 

(nedochází k profilovému posunu, tzv. „shiftu“, dochází pouze k posunu bandu kvůli 

jeho zbrzdění nebo zrychlení právě o jeden nukleotid, což nejsme schopni pouhým 

okem rozlišit). To se nám stalo u úseku I v případě primerů C. Navíc teplota tání našeho 

amplikonu po deleci G (s alelami c.35delG/c.35delG) se liší pouze o 0,1°C od standardní 

DNA bez mutace (wt/wt), což může být jeden z dalších důvodů neodchýlení od profilu 

wt/wt. Teploty tání pro jednotlivé oligonukleotidové sekvence DNA lze zjistit v různých 

programech dostupných na internetu, např. Oligo Calc: Oligonucleotide Properties 

Calculator (http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html). Detekční limit 

rozdílu Tm pro odlišení dvou vzorků na gelu je 0,3-0,5°C.23,24 

 V těchto případech, kdy chceme ověřit, zda se ve vzorku nachází mutace 

v neznámé formě, ať už homozygotní nebo heterozygotní, lze zvolit „směšovací 

strategii“. Dané vzorky (s neznámými alelami) se smíchají se známou standardní DNA 

(wt/wt), zdenaturují se a opět zrenaturují. I když předpokládaný podíl heteroduplexů 

by byl u některých genotypů (respektive M/wt) nižší, vždy by se jejich adekvátní část 

tvořila,  a tím bychom získali profilový posun („shift“) ve srovnání se standardním 

genotypem (wt/wt). Pokud k tvorbě heroduplexů na gelu nedojde, znamená to, 

že analyzovaná DNA byla stejná jako standardní, čili je vzorek bez mutace.24,28 

 

Splnění cíle práce 

 Metodu TGGE se podařilo zoptimalizovat částečně. Vzhledem k tomu, že jsou 

mutace v genu GJB2 z velké většiny s autozomálně recesivní dědičností, je podstatné 

také odhalení homozygotních variant mutací, což se při našem zvoleném postupu 

nepodařilo. Tento nedostatek by mohl být odstraněn změnou postupu přípravy 

vzorků DNA. 
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7. ZÁVĚR 

 Metoda byla zoptimalizována pro dva úseky kódující části genu GJB2. 

 Pro první úsek byly nejvhodnější primery, které byly převzaty z dizertační práce, 

jejímž autorem je Caragh Whitehead (Molecular analysis of GJB2 and GJB6 gene 

mutations in non-syndromic hereditary deafness in South Africa, 2004). Teplotní 

rozmezí pro paralelní elektroforézu bylo zvoleno 45-68°C dle výsledků perpendikulární 

elektroforézy. Délka běhu byla 50 minut. Na gelu však nelze rozlišit vzorky bez mutace 

od vzorků s homozygotní formou mutace. Dalším pomocným postupem pro odhalení 

homozygotní varianty by mohlo být zajištění přítomnosti heteroduplexů v každém 

z testovaných vzorků. 

 Pro druhý úsek byl forward primer navržen dle vlastního designu a reverse 

primer byl převzat ze studie Antoniadiho a spol. (Mutation Analysis of the GJB2 Gene 

by DGGE in Greek Patients With Sensorineural Deafness, 2000). Teplotní rozmezí 

pro paralelní elektroforézu bylo zvoleno 49,9 – 68°C dle výsledků perpendikulární 

elektroforézy. Délka běhu byla 50 minut. Na gelu lze od sebe odlišit vzorky bez mutace 

od vzorků s heterozygotní formou mutace. 

 Pro odhalení homozygotní formy mutace v genu GJB2 s minimálním teplotním 

rozdílem (méně než 0,3 %) připadá v úvahu zvážení modifikace přípravy vzorků 

před vlastní TGGE  tzv. „směšovací strategií“. 
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8. POUŽITÉ ZKRATKY 

Zkratka Význam zkratky Český význam 

bp  base pair  páry bází  

DGGE 
denaturing gradient gel 

electophoresis 

denaturační gradientová gelová 

elektroforéza 

FNHK Fakultní nemocnice Hradec Králové 

GJB2  gap junction beta 2 gen pro connexin 26 

kb kilobase kilobáze 

OLG Oddělení lékařské genetiky 

PCR polymerase chain reaction polymerázová řetězová reakce 

SSCP 
single strand conformation 

polymorphism 

konformační polymorfismus 

jednořetězcové DNA 

ssDNA single strand DNA jednovláknová DNA 

TGGE 
temperature gradient gel 

electrophoresis 

gelová elektroforéza s teplotním 

gradientem 

Tm melting temperature teplota tání 

wt wild type standardní alela 
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12. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Výsledky 
 

Gen GJB2 – Úsek I 

Primery A 
F: CCAGACTCAGAGAAGTCTCCC 
R: CCCGCCGCGCCCCGCCGCCCGCCAGACAAAGTCGGCCTGCTC 

Výsledek 
elektroforézy 

 

 

Zhodnocení 

Výsledek elektroforézy byl neúspěšný. 

Důvodem může být nedostatečná délka GC svorky (23 bází) 

nebo je možné, že amplikony za dobu elektroforézy ještě 

neroztály.  

Použité primery nejsou vhodné pro heteroduplexní analýzu. 

 

  



 

Gen GJB2 – Úsek I 

Primery B 
F: CTTGCTTACCCAGACTCAGAGA 
R: CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGGCCCGCCGCCCCCGCCCGATC 
GTAGCACACGTTCTTGCA 

Výsledek 
elektroforézy 

 

 

Zhodnocení 
Výsledek elektroforézy byl neúspěšný. 

Použité primery nejsou vhodné pro heteroduplexní analýzu. 

 
  



 

Gen GJB2 – Úsek I 

Primery C 
F: TCTTTTCCAGAGCAAACCGC 
R: CCGCCGCGCCCCGCCGCCCGCCGACACGAAGATCAGCTGCAG 

Výsledek 
elektroforézy 

 

 
1 – bez mutace wt/wt 

2 – heterozygot c.35delG/R127C 

3 – homozygot c.35delG/c.35delG 

4 – heterozygot c.35delG/wt 

5 – složený heterozygot c.35delG/W24X 

 

Zhodnocení 

Výsledek elektroforézy byl úspěšný. Každý heterozygot má 

svůj specifický profil. 

Na výsledcích gelu však nelze rozeznat vzorek bez mutace 

od vzorku s homozygotní formou mutace c.35delG.  

 
  



 

Gen GJB2 – Úsek II 

Primery 
F: TGCAAAGGAGGTGTGGGGAG 
R: CCGCCGCGCCCCGCCGCCCGCCGAAGACAGTCTTCTCCGTGGG 

Výsledek 
elektroforézy 

 
 

 
1 – heterozygot c.358-360delGAG/wt 

2 – bez mutace wt/wt 

3 – velikostní marker 

 

Zhodnocení 

Výsledek elektroforézy byl úspěšný.  

Na gelu lze jasně rozlišit vzorek bez mutace od vzorku nesoucí 

mutaci s.358-360delGAG v heterozygotní formě. 

 


