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Rozpoznawanie płci genetycznej poprzez amplifikację genu SRY 

Gen SRY jest jedynym, wyjątkowym, nie mającym odpowiednika genem chromosomu Y. 
Wszystkie pozostałe geny męskiego chromosomu płci można znaleźć także na częściowo 
homologicznym względem niego, chromosomie X. Gen SRY leży w rejonie ulegającym dość 
często rekombinacji lub utracie. Jest przy tym nadrzędnym regulatorem wykształcania się płci 
biologicznej u człowieka. Męski zarodek pozbawiony genu SRY będzie się rozwijał jak 
kobieta, będzie wyglądał jak kobieta, będzie jednak niepłodny(a). 

Wszystkie te charakterystyki genu SRY sprawiają, że jako marker znalazł on zastosowanie w 
licznych gałęziach diagnostyki molekularnej. Służy on obecnie: 

• określaniu płci biologicznej w przypadku pozornego obojnactwa- występowania 
nieprawidłowo wykształconych gonad obu płci 

• do nieinwazyjnego określania płci płodu w łonie matki 

• do określania płci poronionego płodu w celu nadania imienia 

• w diagnostyce kryminalistycznej i określaniu pokrewieństwa jako jeden ze 
standardowych markerów 

• w hematologii dla monitoringu tzw. płciowego chimeryzmu hematopoetycznego 
pomiędzy męskim biorcą a damskim dawcą 

• jako kontrola ilości DNA "0n" i "1n" na mikromacierzach CGH, w reakcjach MLPA i 
podczas determinacji liczby kopii genów metodą ilościowego PCR. 

Wiele zastosowań SRY oznacza wiele metod diagnostycznych. My skupimy się na 
najprostszym wariancie, który do celów pokazowych będzie zawierał po prostu amplifikację 
PCR. W diagnostyce medycznej  tę reakcję multiplexuje się z kontrolą wewnętrzną (np. HGH, 
które można znaleźć także w moich protokołach) ponieważ brak amplifikacji u kobiety może 
być pomylony z fałszywym negatywem, tj. nie zajściem reakcji u mężczyzny.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Niezbędne odczynniki i sprzęt: 

1. Startery dla amplikonu SRY o sekwencjach danych w poniższej tabeli: 

 

 

Startety generują produkt długości 600pz 

2. Zestaw odczynników do PCR:  bufor, dNTP, MgCl2, woda ultraczysta, polimeraza Taq 

3. Opcjonalnie:  marker wielkości molekularnej o rozpiętości co najmniej 500-700nt 

4. Bufor obciążający do elektroforezy (standardowo bromofenol+ksylencjanol) 

5. Agaroza 

6. Bufor TAE, TBE lub SB 

7. Termocykler 

8. Zestaw do elektroforezy agarozowej 

9. Pipety o zmiennej objętości 10-100 µL, 1-10 µL oraz 0,1-2,5 µL 

10. Drobne plastiki laboratoryjne: tipsy, próbówki typu eppendorf i do PCRu 

Procedura: 

1. Badane DNA doprowadzić do podobnego stężenia, zwykle pomiędzy 20 a 100 ng/ul 

2. Przygotować MIX reakcyjny dla ilości prób większej o 1** od żądanej wg schematu: 

Składnik 1 reakcja [µL] 10 reakcji [µL] 

Bufor 10x* 2,5 25 

dNTP 10mM* 0,5 5 

MgCl2 25mM* 1 10 

HSRY _F (10µM)*** 0,5 5 

HSRY_R (10µM)*** 0,5 5 

Polimeraza Taq (5U/µL)* 0,1 1 

Woda do 25 µL 18,9 189 

Matryca DNA 50ng/ µL 1 Dodawana osobno 

 

*Uwaga! Zestawy do PCR róznych producentów różnią się stężeniami składników.Proszę 

zwrócić baczną uwagę na zatężenie buforu (wyrażane przez „x razy” ), stęzenie dNTP (zwykle 

10µM) oraz MgCl2 (zwykle 25 lub 50mM). Aktywność polimerazy, wyrażana w U także może 

być różna. W przypadku innych stężeń należy przeliczyć ilości. 

**Mając na uwadze błąd pipetowania zawsze „zgubimy” parę mikrolitrów,dlatego bierzemy 

na to poprawkę przygotowując o jednąreakcję za dużo. 

***Startery zwykle dostarczane są w stocku 100µM, należy je 10x rozcieńczyć dostężenia 

roboczego (10µM) 

 
 
 
 
 

 

Nazwa Sekwencja 5’->3’ 

HSRY_F GACAATGCAATCATATGCTCCTGC 

HSRY_R CTGTAGCGGTCCCGTTGCTGCGGTG 



 

 

 

 

 

 

3. Opisać próbówki do PCRu, napipetować do każdej (po uprzednim wymieszaniu) 24ul MIXu.  

4. Do każdej z próbówek dodać badanego DNA. 

5. Zaprogramować termocykler wg schematu: 

 

• 94°C – 5 minut (denaturacja wstępna)  

• 94°C – 30 sekund (denaturacja) 

• 62°C -  30 sekund (annealing)                  30x 

• 72°C -  30 sekund (elongacja) 

• 72°C -   5 minut (elongacja końcowa) 

 

6. Po wykonaniu reakcji przygotować  żel agarozowy 1%, rozdzielić próby wobec markera 

wielkości molekularnej obejmującego co najmniej zakres 500-700nt. 

 

  

     1(K)     2(M)      3(K)   4M 

Wyniki:   U kobiet nie stwierdza się obecności żadnego prążka. U 

mężczyzn widoczny jest pojedynczy, silny prążek na wysokości 

600pz. 

Zdjęcie przedstawia rozdział 2 próbek damskich i 2 męskich. 

Uwaga! Reakcja jest czuła (poniżej 1% DNA mężczyzny w kobiecej 

próbce daje śladową amplifikację!) 

 

 


