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Polymerázová ﬁetûzová reakce:
princip metody a vyuÏití v molekulární patologii
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SOUHRN
Polymerázová ﬁetûzová reakce (PCR- polymerase chain reaction) je metoda rychlého a snadného zmnoÏení pﬁíslu‰ného úseku DNA,
která je zaloÏena na principu opakované replikace nukleov˘ch kyselin pomocí termostabilní polymerázy. Tato metoda má v oblasti molekulární biologie dodnes nezastupitelnou roli a pﬁedstavuje jednu ze základních metod anal˘zy DNA. V následujícím textu popisujeme základní principy PCR, její vyÏití a v˘znam zejména v oblasti patologie.
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Polymerase chain reaction: basic principles and applications in molecular pathology
SUMMARY
Polymerase chain reaction (PCR) is a technology used for quick and easy amplifying DNA sequences, which is based on the principle
of enzymatic replication of the nucleic acids. This method has in the field of molecular biology an irreplaceable role and constitutes one
of the basic methods for DNA analysis. In the following article we describe the basic principles of PCR, and its importance especially in
the field of pathology.
Keywords: polymerase chain reaction – nucleic acid amplification – primers – detection of amplicons – reverse transcription
Cesk Patol 2013; 49(3): 119–121

Polymerázová ﬁetûzová reakce (PCR) je biochemická a molekulárnû biologická metoda, která slouÏí k enzymatické replikaci DNA
in vitro (1–5). Touto metodou lze bûhem opakovan˘ch cyklÛ získat
velké mnoÏství kopií pﬁíslu‰ného úseku DNA, za pouÏití pﬁíslu‰n˘ch
reagencií, mezi nûÏ patﬁí analyzovan˘ úsek nukleové kyseliny (tzv.
templát), dále primery (synteticky pﬁipravované oligonukleotidové
fragmenty komplementární ke koncÛm sledovaného úseku templátové nukleové kyseliny), deoxyribonukleotid trifosfáty (dATP, dGTP,
dCTP a dTTP) a DNA polymeráza, enzym, kter˘ generuje dceﬁinné fragmenty na podkladû komplementarity bází se sekvencí templátu. Nutností je dodrÏení základních parametrÛ, mezi nûÏ patﬁí
denaturace dvou‰roubovice templátu (ta je závislá na kvalitû izolované DNA), pﬁítomnost Mg2+ monovalentních kationtÛ a také pﬁítomnost pufrÛ (pomáhají ke stabilitû enzymÛ, podporují specifiãtûj‰í funkci enzymu a stabilizuji Tm – melting temperature).
V˘sledn˘ produkt (amplikon) se následnû vizualizuje napﬁ. pomocí gelové elektroforézy (viz dále). Amplikony vytvoﬁené metodou
PCR se ov‰em vyuÏívají i pro jiné vysoce sofistikované metody ãi
anal˘zy, jako je napﬁ. sekvenování DNA, nebo tvorba fylogenetick˘ch stromÛ.
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Metoda PCR byla objevena americk˘m molekulárním biologem
Kary Mullisem v roce 1983 (6), kter˘ za tento objev obdrÏel v roce 1993 Nobelovu cenu za chemii.
Objev metody PCR znamenal pﬁevratn˘ objev v molekulární biologii. Do této doby byli v˘zkumníci pﬁi studiu nukleov˘ch kyselin
a genÛ odkázáni na manipulaãnû velmi nároãnou metodu klonování genÛ (7). Klonování genÛ spoãívá ve vloÏení úseku DNA, kter˘ chceme klonovat, do kruÏnicové molekuly DNA (vektoru) za vzniku rekombinantní DNA. Tento vektor je transfekován pomocí elektroporace do hostitelské buÀky zpravidla bakteriální, která se mnoÏí spolu s transfekovan˘m vektorem a s kopií genu, kterou nese.
Po mnohonásobném dûlení vzniká velké mnoÏství kopií neboli klonÛ pﬁíslu‰ného genu. PCR se od klonování li‰í právû svou jednoduchostí. U metody PCR se nejedná o sérii manipulací, celá reakce je provedena v jediné zkumavce.

PRINCIP PCR
PCR je enzymová syntéza slouÏící k selektivní amplifikaci vybran˘ch oblastí molekuly DNA (Obr. 1). MÛÏeme amplifikovat jakoukoliv oblast molekuly DNA nebo konkrétní gen za pﬁedpokladu, Ïe známe okrajové sekvence tohoto úseku. Pﬁíslu‰né úseky
DNA, které se mají amplifikovat (namnoÏit), musí b˘t ohraniãeny
na zaãátku a na konci tzv. primery (krátk˘mi syntetick˘mi oligonukleotidy DNA), jejichÏ pﬁesn˘ návrh a sekvenãní sloÏení pﬁedurãuje pﬁesnost a úspû‰nost celé PCR. PCR slouÏí k vytváﬁení aÏ mnoha milionÛ stejn˘ch kopií studovaného (oznaãeného) úseku DNA
o délce aÏ tisícÛ nukleotidÛ (10 000 nukleotidÛ), coÏ nám umoÏ-
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