
Detekcia génového polymorfizmu glutatión-S-transferázy T1 pomocou  

PCR metódy 

 

Glutatión-S-transferázy (GST, EC 2.5.1.18) patria do rodiny enzýmov, ktoré plnia 

v organizme niekoľko úloh:  

1. zohrávajú centrálnu úlohu v II. fáze biotransformácie, katalyzujú konjugáciu 

aktivovaného xenobiotika s glutatiónom, pričom konjugát je následne z organizmu 

vylúčený.  

2. Inaktivácia endogénnych nenasýtených aldehydov, epoxidov a hydroperoxidov, ktoré 

vznikajú ako sekundárne metabolity počas oxidačného stresu. 

3. Účasť na biosyntéze leukotriénov, prostaglandínov, progesterónu, testosterónu, ako aj pri 

degradácii tyrozínu.  

Početná skupina enzýmov GST sa rozdeľuje do niekoľkých tried na základe rozdielnej 

substrátovej špecifickosti, imunologických, kinetických a štruktúrnych vlastností  GSTalfa 

(A), GSTmú (M), GSTpí (P), GSTtéta (T), GSTzeta (Z), pričom každý z nich sa rozdeľuje na 

ďalšie izoenzýmy. Sú to najmä cytozolové (rozpustné) dimérne proteíny, ktorých najväčšia 

časť sa nachádza v pečeni, kde predstavujú 3 – 5 % zo všetkých rozpustných proteínov, ale 

nachádzajú sa aj v mitochondriách a v mikrozómoch. 

Polymorfizmy v GST génoch zahŕňajú celkové alebo čiastočné delécie a/alebo zmenu jedného 

nukleotidu a vedú k zmenám alebo strate aktivity týchto enzýmov. Polymorfizmy 

v cytoplazmatických GST zvyšujú citlivosť k nádorových a zápalovým ochoreniam, 

v mikrozomálnych GST sú spájané zo zvýšeným rizikom infarktu myokardu a porážky. 

Neprítomnosť aktivity GSTT1 sú spôsobené dedičnosťou dvoch nulových alel (alely, ktoré 

majú deléciu v géne pre GSTT1).    

 

PRINCÍP 

Princípom PCR je selektívna amplifikácia požadovaných úsekov DNA ohraničených 

sekvenciou primerov (syntetické jednovláknové oligonukleotidy dĺžky 17-30 báz) 

prostredníctvom cyklického opakovania troch krokov: denaturácie dvojvláknovej DNA, 

hybridizácie primerov a polymerizácie – syntézy nových vláken (viď skriptá D. Dobrota 

a kol. praktické cvičenia z lekárskej chémie a lekárskej biochémie, str. 44).  



CHEMIKÁLIE 

1. Genómová  DNA  

2. Taq polymeráza reakčná zmes (DreamTaq Geer PCR master mix, 2x) 

3. 25 pmol/l GSTT1 primery:  

začiatočný primer (F)  5'-TTC CTT ACT GGT CCT CAC ATC TC-3' 

koncový primer (R)     5'-TCA CCG GAT CAT GGC CAG CA- 3' 

4. 25 pmol/l -globín primery: 

začiatočný primer (F)  5'-CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC-3'  

koncový primer (R)     5'-GAA GAG CCA AGG ACA GGT AC-3' 

5. Voda bez aktívnych nukleáz 

 

POSTUP  

Počas celej doby prípravy vzoriek na PCR sa pracuje pri 0°C. 

1. Do prvej PCR skúmavky napipetovať 3 l genómovej DNA (izolovanej z buniek 

bukálnej sliznice na predchádzajúcom cvičení). Do druhej skúmavky napipetovať 3 l 

vody bez aktívnych nukleáz (negatívna kontrola) a do tretej PCR skúmavky 

napipetovať 3 l kontrolnej DNA (pozitívna kontrola).  

2. Po rozmrazení chemikálie premiešať a krátko centrifugovať (10 s) na stolovej 

mikrocentrifúge.    

3. Pripraviť PCR master mix pre všetky skupiny prítomné na praktickom cvičení plus 

pozitívna a negatívna kontrola a jedna vzorka navyše do sterilnej ependorfovej 

skúmavky podľa Tabuľky 1. 

 

Tabuľka 1. Príprava PCR master mixu 

  Objem na jednu 

vzorku (l) 

Objem pre 11 

vzoriek (l) 

Objem pre 13 

vzoriek (l) 

Objem pre 15 

vzoriek (l) 

GSTT1 primer F 0,5 5,5 6,5 7,5 

GSTT1 primer R 0,5 5,5 6,5 7,5 

-globín primer F 0,5 5,5 6,5 7,5 

-globín primer R 0,5 5,5 6,5 7,5 

Voda bez aktívnych nukleáz 2,5 27,5 32,5 37,5 

Taq polymeráza reakčná zmes 7,5 82,5 97,5 112,5 

 



4. Pripravený PCR master mix jemne premiešať špičkou a centrifugovať (10 s) na 

stolovej mikrocentrifúge.    

5. Do každej PCR skúmavky pipetovať 12 l PCR master mixu. 

6. Obsah PCR skúmavky jemne premiešať špičkou a centrifugovať (10 s) na stolovej 

mikrocentrifúge.    

7. Umiestniť PCR skúmavku do PCR cyklera a spustiť program (Tabuľka 2)  

 

Tabuľka 2. Program pre PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Po skončení programu, uskladniť vzorky pri -20°C a na nasledujúcom laboratórnom 

cvičení analyzovať PCR produkt pomocou agarózovej gélovej elektroforézy.  

 

 

Separácia DNA-fragmentov v agarózovom géli 

Postup viď skriptá Dobrota, D. a kol. Praktické cvičenia z lekárskej chémie a biochémie. 

Kapitola 8. POLYMERÁZOVÁ REŤAZOVÁ REAKCIA A JEJ VYUŽITIE (str. 46-53), 

Úloha 8.1 STANOVENIE VEĽKOSTI DNA FRAGMENTU (str. 52-53).  

Fáza Teplota Čas 

počiatočná denaturácia 94°C  3 min 

denaturácia,  

anelácia primerov  

polymerizácia 

94°C   

57°C   

72°C   

30 s 

45 s 

1 min 

35 cyklov 

záverečná polymerizácia 72°C 5 min 

ukončenie reakcie 4°C 1 min – 12 hod. 


