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ABSTRAKT 

Izolace deoxyribonukleové kyseliny (DNA) je velmi důležitým krokem v molekulární 

diagnostice mikroorganismů. Pro amplifikaci DNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) je 

nezbytná vysoká kvalita izolované DNA. Izolace DNA pomocí konvenční fenol–chloroformové 

extrakce a srážení DNA ethanolem je časově náročná a vyžaduje použití toxického fenolu. 

Magnetické separační techniky využívající magnetické pevné částice jsou jednou z moderních 

metod, které urychlují izolaci nukleových kyselin. Cílem této práce bylo ověřit použití dvou 

různých typů magnetických částic pro extrakci DNA na pevné fázi. Množství DNA v separační 

směsi bylo měřeno za použití ultrafialové spektrofotometrie (UV). Metoda byla testována nejprve 

na DNA z kuřecích erytrocytů. Pro adsorpci DNA na magnetické částice byl použit fosfátový pufr 

(pH 7, 7,6 a 8). Ukázalo se, že přibližně polovina DNA byla adsorbována na částice. Eluční 

podmínky DNA byly také optimalizovány. Poté byla testována bakteriální DNA a metoda použita 

k izolaci z reálných vzorku potravinových doplňků stravy. Tato DNA eluovaná z částic byla 

v kvalitě pro PCR. 

Vysokorozlišovací analýza křivek tání (HRM) je jednoduchá a levná metoda, použivána 

pro diskriminaci amplikonů po polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase. V této práci 

byla testována HRM-PCR pro rychlou identifikaci kmenů patřících do skupiny Lactobacillus. Byly 

použity tři různé metody izolace DNA: fenolová extrakce, separace pomocí magnetických částic 

a izolace pomocí komerčního kitu. K amplifikaci genu 16S rRNA bylo testováno 10 párů primerů 

pro cílové genové fragmenty (LAC1 - LAC2, LAC2 - LAC4, P1V1 - P2V1, Gro F - GroR, 3BA - 

338f - Primer 1, V1F - V1R, CHAU - V3F - CHAU - V3R, CHAU - V6F - CHAU - V6R, 

poxcDNAFw - poxPromRVC, poxcDNAFw - poxPromRVT). Použitím párů primerů GroF/R a 

LAC2/4 byly úspěšně identifikovány druhy patřící do rodu Lactobacillus. Byly zjištěny rozdíly 

mezi použitými metodami extrakce z křivek tání HRM – PCR analýz. 
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ABSTRACT 
Isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) is an important step in the molecular diagnostics 

of microorganisms. A high quality of isolated DNA is necessary for DNA amplification by the 

polymerase chain reaction (PCR). The conventional DNA isolation using phenol-chloroform 

extraction and DNA precipitation in ethanol is time-consuming and requires the use of toxic 

phenol. Magnetic separation techniques using magnetic solid particles are one of modern methods 

to speed up the nucleic acids isolation. The aim of this work was to use two different types of 

magnetic particles for solid-phase DNA extraction. The amounts of DNA in separation mixtures 

were measured using ultraviolet spectrophotometry (UV). The first experimental conditions were 

tested on chicken erythrocytes DNA. Phosphate buffer (pH 7, 7.6 and 8) was used for adsorption 

of DNA on magnetic particles. It was shown that approximately almost one half of DNA was 

adsorbed to the particles. The elution conditions of DNA were also optimized. Secondly, bacterial 

DNA was tested. This DNA eluted from the particles was in PCR ready quality. 

High resolution melting (HRM) curve analysis is a simple, low-cost method for amplicon 

discrimination and easy connection with real-time polymerase chain reaction (PCR). In this 

contribution, we report rapid species identification of strains belonging to the Lactobacillus group 

using HRM-PCR. Three different DNA isolation methods were used in this work: phenol 

extraction, separation using magnetic particles and commercial kit. Ten sets of targeted gene 

fragments primers (LAC1 – LAC2, LAC2 – LAC4, P1V1 – P2V1, Gro F – Gro R, 3BA-338f – 

Primer 1, V1F – V1R, CHAU - V3F – CHAU - V3R, CHAU - V6F – CHAU - V6R, poxcDNAFw 

– poxPromRVC, poxcDNAFw – poxPromRVT) were tested for amplification of the 16S rRNA 

gene. Use of GroF/R and LAC2/4 primers pairs successfully identify strains belong to the 

Lactobacillus group. The variance between used extraction methods for evidence of HRM curves 

was found. 
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1 ÚVOD 
Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou heterogenní skupinou mikroorganismů, které mohou 

fermentovat různé živiny za vzniku kyseliny mléčné. BMK poskytují zdravotní přínos pro 

hostitele. Napomáhají udržovat rovnováhu ve složení střevní mikroflóry a také zvyšují odolnost 

proti patogenům. Probiotické bakterie mléčného kvašení jsou součástí řady potravinářských 

výrobků. Probiotické bakterie se používají v průmyslu jak k výrobě mléčných produktů, tak se 

zvyšující se intolerancí na laktózu byly vyvinuty různé nemléčné probiotické produkty.   

Bakterie mléčného kvašení produkují inhibiční látky, které omezují nebo zastavují růst dalších 

mikroorganismů, které negativně ovlivňují technologické vlastnosti potravin. Tyto inhibiční látky 

jsou například organické kyseliny, peroxid vodíku, oxid uhličitý a také bakteriociny.  

Přesná identifikace a zařazení BMK je často velmi obtížná a nepřesná z důvodu podobnosti 

BMK ve fenotypových vlastnostech. K jejich charakterizaci a identifikaci je potřeba metod 

genotypických a pokročilých molekulárně biologických.   

Magnetické nosiče se používají v biotechnologických aplikacích, jako jsou imobilizace 

proteinů, enzymů a dalších bioaktivních látek. Schopnost magnetických částic reagovat na působení 

vnějšího magnetického pole umožňuje řízený pohyb uvnitř organismu nebo zkoumaného materiálu. Po 

odstranění vnějšího magnetického pole částice magnetické vlastnosti ztrácejí. Magnetické částice 

jsou tvořeny magnetickým jádrem a ochranným obalem, který je tvořen polymerní vrstvou. 

Polymerní vrstva chrání jádro před kontaktem se vzorkem a umožňuje úpravu povrchu nosiče za 

účelem cílené separace biologického materiálů. 

Vysokorozlišovací analýza křivek tání produktů polymerázové řetězové reakce (HRMA, high 

resolution melting analysis) je vysoce citlivá a rychlá metoda, kterou lze využívat k identifikaci 

jedno- i vícenukleotidových záměn v DNA. Vysokého rozlišení je dosáhnuto použitím DNA 

barviv, například barviva SYTO 9 a pomocí přístrojů s vysoce přesnou a stabilní kontrolou 

časového teplotního gradientu. Postupným zahříváním dochází k tání dvoušroubovice DNA, 

uvolňující se barvivo působí pokles fluorescence. Změny v analyzované sekvenci 

dvoušroubovicové DNA produktů PCR je charakterizována teplotním posunem výsledné křivky 

tání. Vysokorozlišovací analýza křivky tání má velký potenciál pro identifikaci mikroorganismů 

v potravinách včetně těch patogenních. 

Bioinformatika je definovaná jako zpracování genetické informace pomocí výpočetní techniky, 

tato disciplína má nyní pevnou pozici v molekulární biologii, a široké uplatnění v oborech 

strukturní biologie, genomiky a studií genové exprese. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

2 PROBIOTIKA 

 

Probiotika jsou definována jako živé mikroorganismy poskytující zdravotní přínos hostiteli, 

pokud jsou podávána v odpovídajícím množství. Probiotické potraviny poskytují několik 

zdravotních výhod, protože pomáhají při udržování složení střevní mikroflóry a zvyšují odolnost 

mikrobiální bariéry proti patogenům [1].  Probiotika napomáhají při zmírnění nesnášenlivosti 

laktózy, potlačují průjem, snižují příznaky podrážděnosti střeva, zabraňují zánětlivým střevním 

onemocněním. Tyto příznivé účinky jsou způsobeny mikrobiální β-galaktozidázou ve 

fermentovaných mléčných produktech. U jedinců s laktózovou intolerancí je koncentrace tohoto 

enzymu velmi nízká. Nedostatečná koncentrace β-galaktozidázy se nazývá laktózová maldigesce 

[2].   

2.1 PROBIOTICKÉ BAKTERIE MLÉ ČNÉHO KVAŠENÍ 

Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou heterogenní skupinou mikroorganismů, které mohou 

fermentovat různé živiny, v první řadě na kyselinu mléčnou. Jedná se především o nesporulující, 

grampozitivní anaerobní bakterie, které jsou tolerantní vůči kyselinám [2]. V tabulce č. 1 jsou 

uvedeny některé ze známých druhů probiotických bakterií [1]. Biochemicky BMK dělíme na 

homofermentativní a heterofermentativní. V prvním případě dochází ke vzniku kyseliny mléčné, 

zatímco v druhém případě dochází ke vzniku různých vedlejších produktů kvašení, kterými jsou 

kyselina octová, ethanol, oxid uhličitý a kyselina mravenčí [2]. První a největší skupina složená z 

bakterií mléčného kvašení obsahuje rody Streptococcus, Enterococcus, Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus a Bifidobacterium. Druhá skupina baktérií zahrnuje rody Bacillus a 

kvasinky Saccharomyces [1].     
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Tabulka č. 1: Běžně využívané probiotické bakterie [1].    

Druhy 

Lactobacillus 

Druhy 

Bifidobacterium 

Další bakterie Mikroorganismy 

neprodukující  

kyselinu mléčnou 

L. acidophilus B. adolescentis Enterococcus faecalis Bacillus cereus 
L. casei B. animalis Enterococcus faecium Bacillus subtilis 
L. crispatus B. bifidum Lactococcus lactis Saccharomyces boulardii 
L. gasseri B. infantis Pediococcus acidilactici Saccharomyces cerevisiae 
L. johnsonii B. lactis   
L. paracasei    
L. reuteri    
L. rhamnosus    

 

2.2 VYUŽITÍ PROBIOTICKÝCH KMEN Ů BMK V POTRAVINÁ ŘSKÉM 

PRŮMYSLU 

Probiotické mikroorganismy jsou obvykle dostupné jako koncentrované kultury v sušené 

nebo hluboko zmrazené formě, které se přidávají do potravin pro průmyslové nebo domácí použití. 

Významného úspěchu bylo dosaženo v průběhu posledních desetiletí ve vývoji mléčných výrobků 

obsahujících probiotické bakterie, kterými jsou fermentovaná mléka, zmrzliny, různé druhy sýrů, 

potraviny pro děti, sušené mléko, mrazené mléčné dezerty, syrovátkové nápoje, zakysané smetany, 

podmáslí, ochucené a čerstvé mléko. S ohledem na vysoký výskyt intolerance laktózy byly 

v posledních letech vyvinuty různé nemléčné probiotické výrobky, například na vegetariánské 

bázi, výrobky na bázi obilovin, ovocné šťávy, sójové výrobky, dezerty, cukrářské výrobky, 

snídaňové obiloviny a další [1].    

Funkční potraviny jsou definovány jako potraviny, které obsahují nějakou složku 

podporující zdraví jedince nad rámec výživové hodnoty. Jedním ze způsobů, ve kterých lze 

potraviny modifikovat, aby se staly funkčními, je přidání probiotik. Potraviny obsahující 

probiotika jsou považovány za funkční potraviny, které v současnosti vzbuzují velký obchodní 

zájem, a jejích spotřeba výrazně roste. Četné studie uvádějí, že probiotické druhy přispívají ke 

snížení hladiny cholesterolu v krvi díky genům kodujícím enzym pro hydrolýzu žlučových solí 

(Bsh, bile salt hydrolase), přispívají k prevenci a léčbě alergií souvisejících s potravinami, při 

léčbě infekcí způsobených Helicobacter pylori, při prevenci rakoviny [3]. Výrobky obsahující 

probiotické bakterie se běžně vyskytují ve formě potravinových doplňků nebo potravin. Pokud jde 

o potraviny, probiotické bakterie byly původně začleněny do jogurtových výrobků. 

Nejvýznamnější zdrojem probiotických kmenů bakterií jsou pro spotřebitele mléčné výrobky [4]. 
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 Fermentační schopnost BMK je využívána především v mlékárenském průmyslu, masném 

průmyslu, pekárenském a konzervárenském. Produkce fermentovaných potravin byla dříve 

založena na spontánní fermentaci mikroflóry přirozeně přítomné v surovině. Kvalita výsledného 

produktu byla závislá na mikrobiálním zatížení a spektru nezpracované suroviny. Později byla 

fermentace optimalizována prostřednictvím použití startovací kultury. Metoda představuje způsob, 

jak použitím vybrané startovací kultury zkrátit proces fermentace, aby se snížilo riziko selhání 

fermentace. Pomocí startovacích kultur se vyrábí například kysané zelí [5]. Pro samotnou 

fermentaci pasterizovaného mléka při přípravě fermentovaných mléčných výrobků nejsou 

probiotické kmeny vyžadovány, ale jsou přidávány, aby „kofermentovaly“ sacharidy spolu se 

startovacími kulturami [6]. Další oblasti studia jsou odolnost probiotických baktérií proti kyselosti 

žaludku a odolávání žlučovým kyselinám [7]. 

2.3 PROBIOTICKÉ VLASTNOSTI BAKTÉRIÍ 

 Fuller (1989) charakterizoval následující rysy probiotik [8]: 

• Kmen by měl příznivě ovlivňovat hostitelský organismus.  

• Měl by být nepatogenní a netoxický.  

• Schopný přežít a metabolizovat ve střevním prostředí. 

• Stabilní a životaschopný po dobu skladování a v reálných podmínkách.  

• Nesmí nést geny resistence na antibiotika.  

Mikroorganismus má být mikrobiologicky charakterizován a podroben klinickým studiím. 

Musí být lidského původu, z vědeckého hlediska jeví prospěšný fyziologický účinek a je bezpečný 

pro lidské použití [9]. Probiotický produkt se všemi těmito funkcemi má značnou výhodu oproti 

antibiotikům, která jsou v současnosti používána. Nevyvolávají rezistenci vůči antibiotikům, která 

může ohrozit léčbu. Nejsou toxické, a proto nemají nežádoucí vedlejší účinky. Podstatným 

faktorem při volbě probiotického mikroorganismu je jeho schopnost dosáhnout, přežít a přetrvávat 

v prostředí, ve kterém má působit [8]. 

2.4 TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PROBIOTICKÝCH KMEN Ů 

V současné době se pro zkoumání probiotických kmenů používají zkoušky in vitro. Dva 

nejrozšířenější in vitro testy se zaměřují na odolnost vůči žaludečním kyselinám a žlučovým solím. 

Tyto studie jsou založeny na přežití a růstu probiotických bakterií. Mechanismus, jehož 

prostřednictvím probiotika mohou působit na patogeny, zahrnuje syntézu antimikrobiálních 

sloučenin, jako je kyselina mléčná, kyselina octová, peroxid vodíku a bakteriociny [10]. 
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Antimikrobiální vlastnosti probiotických bakterií se testují za použití kultivovaných lidských 

střevních buněk. In vitro testy antimikrobiální aktivity jsou potvrzovány in vivo testy na 

konvenčních a bezmikrobních myších [11]. 

3 GENOM A GENY PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ  
 
První úplný genom skupiny BMK byl publikován roku 2001, jednalo se o Lactococcus lactis 

subsp. lactis IL1403 [12]. Genom byl o velikosti 2,4 Mb a odhalil řadu neočekávaných poznatků: 

biosyntetické dráhy pro všech 20 aminokyselin, i když ne všechny funkční, úplnou sadu genů pro 

pozdní kompetenci zodpovídající za příjem cizorodé DNA a jejich případnou rekombinaci, pět 

kompletních profágů a částečně složky pro aerobní metabolismus. Vzhledem k tomu, že některé z 

těchto systémů nejsou funkční nebo úplné, genomová analýza rodu Lactococcus naznačuje 

evoluční trend směrem k minimalizaci chromozomu a eliminaci zbytečných systémů během 

adaptace na nutričně složité prostředí [13]. 

Program zaměřený na rozsáhlé sekvenování genomů nepatogenních BMK byl v roce 2002 

započat konsorciem pro sekvenování BMK, ke skutečnému průlomu však došlo v letech 2005 a 

2006. BMK mají poměrně malé genomy, charakteristická velikost genomu je okolo 2 Mb s 

přibližně 2000 geny, přičemž počet genů se pohybuje u různých druhů v rozmezí od 1600 do 3000. 

Tato variace v počtu genů naznačuje, že vývoj BMK zahrnuje aktivní procesy ztráty genu, 

duplikace a zisk delších genů. Současná sbírka genomů BMK je jedinečná datová sada, která 

zahrnuje několik příbuzných genomů se stoupající mírou rozlišnosti v sekvencích a genomových 

organizacích [14]. 

3.1 GENY PRO REZISTENCI NA ANTIBIOTIKA 

V moderní medicíně jsou antibiotika hlavním pilířem obrany proti bakteriálním infekcím, ale 

bakterie jsou všestranné a mohou se adaptovat na mechanismy a stát se rezistentními na léčbu 

antibiotiky. Antibiotická rezistence se vyvíjí alarmujícím tempem a stala se globálním problémem 

v oblasti zdravotní léčby [15]. Některé BMK jsou rezistentní na jedno nebo více antibiotik. 

Antibiotická rezistence může být přirozeně se vyskytující nebo může být získána genetickými 

mechanismy, jako je horizontální přenos genů pomocí konjugativních plazmidů nebo transpozonů 

[16]. 

 Bakterie potlačily působení antibiotik získáním specifické zásoby genů, známých jako 

rezistom, který se podílí na inaktivaci či eliminaci antibiotik. Velká část rezistomu je obsažena v 

chromozomální DNA, může být však přítomna i na extrachromozomálních replikonech. Navíc 
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antibiotická rezistence může být také zajištěna mutací v genu kódujícím cíl působení antibiotik, v 

takovém případě se získaná rezistence nepovažuje za horizontální přenos [17]. 

Potravinářský průmysl používá BMK ve velkém množství, proto se také zvyšují obavy o 

bezpečnost potravin kvůli výskytu genů odolných proti antibiotikům přirozeným pro BMK. 

Současné výzkumy se zaměřují především na vývoj nových produktů, nikoliv však na potenciální 

rizika rozšíření genofondu rezistence na antibiotika nebo na přenos antibiotických rezistencí mezi 

bakteriemi [16]. 

Předpokladem pro získání genů rezistence k antibiotikům od jiných bakterií je potenciál BMK 

komunikovat s bakteriemi pomocí konjugačních plazmidů a transpozonů. BMK mají plazmidy 

o různých velikostech, funkcích a distribuci. Některé konjugační plazmidy rezistence k 

antibiotikům, jako jsou pAMh1 a PIP501, jsou schopné jak mobilizace, tak mezirodové konjugace. 

Konjugační transpozony byly popsány u enterokoků, laktokoků a streptokoků [18].  

R-plazmidy (plazmidy rezistence - plazmidy nesoucí geny pro rezistenci proti antibiotikům) 

kódující tetracyklin, erythromycin, chloramfenikol nebo skupinu makrolidů, lincomycinů a 

streptograminů měly velikost menší než 10 kb. Lactobacillus fermentum izolovaný z trusu prasat 

nesl plazmid o velikosti 5,7 kb s genem erm poskytujícím vysokou úroveň rezistence k 

erythromycinu, který byl 98,2% identický s genem enterokokového konjugačního transpozonu 

Tn1545. Výskyt genů pro rezistenci na antibiotika u enterokoků je na mobilních genetických 

elementech ve větší četnosti než na plazmidech a transposonech [18]. 

Pokud jde o odolnost vůči antibiotikům, fenotyp některých laktobacilů rezistentních na 

vankomycin je možná nejlépe charakterizovanou a prostudovanou rezistencí u BMK. Vankomycin 

přichází do kontaktu s prekurzory peptidoglykanu na straně buněčné stěny cytoplazmatické 

membrány a váže se na D-alaninový konec pentapeptidu a zabraňuje polymeraci 

peptidoglykanových prekurzorů. U několika druhů BMK je terminální D-alaninový zbytek 

nahrazen D-laktátem nebo D-serinem v muramylpentapeptidu, čímž se zabrání vázání 

vankomycinu a stává se tím rezistentní na antibiotikum. Navíc byly u rodu Lactobacillus popsány 

chromozomální mutace vedoucí k fenotypům antibiotické rezistence [19]. Flórez a kol. (2007) [20] 

identifikoval jednu mutaci v genu pro 23S rRNA, který snižoval afinitu erythromycinu k 

ribosomu. Tato mutace poskytovala rezistenci vůči makrolidu u kmene L. rhamnosus E41. V 

případě chromozomální mutace se riziko přenosu považuje za velmi nízké. Nicméně znalost 

fenotypů rezistence k antibiotikům může být stále důležitá, a to i v případě, že nedochází k 

přenosu rezistence [19]. 
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3.2 GENY PRO ODOLNOST VŮČI ŽLU ČOVÝM SOLÍM A KYSELÉMU 
PROSTŘEDÍ 

 Pro využití by probiotika měla být schopna přežít v extrémně kyselých podmínkách žaludku a 

detergenčních vlastností žlučových kyselin v tenkém střevě. Žlučové kyseliny jsou amfipatické 

molekuly, které jsou syntetizovány z cholesterolu a hrají důležitou roli při trávení tuků a absorpci 

vitamínů rozpustných v tucích. Koncentrace žlučových kyselin se pohybuje v rozmezí 0,2 až 2% v 

tenkém střevě člověka a kolísá na základě množství tuku ve stravě [21]. Žlučové kyseliny mají 

silnou antimikrobiální účinnost, způsobují poškození buněk narušením membrány a buněčné 

stěny. Bsh patří do choloylglycinové rodiny proteinů, které jsou klasifikovány jako N-terminální 

nukleofilní hydrolázy s N-terminálním cysteinovým zbytkem. Žlučové kyseliny jsou konjugáty n-

acylamidu buď s glycinem nebo taurinem, syntetizovány z cholesterolu v játrech a vylučovány do 

tenkého střeva [22]. Mechanismy rezistence gramnegativních bakterií jsou poměrně dobře popsány  

[21]. Tyto mechanismy zahrnují ochranu vnější membrány a využití efluxních pump k vylučování 

žlučových solí, které vstupují do buňky. Mechanismy rezistence grampozitivních organismů, které 

jsou obecně méně odolné vůči žluči než gramnegativní bakterie, jsou méně známy [23]. 

Byla charakterizována řada probiotik s hydrolázou žlučových solí (bsh, bile salt hydrolase). Bsh 

je enzym, který katalyzuje hydrolýzu peptidové vazby solí žlučových kyselin. Tolerance 

k některým žlučovým solím je pravděpodobně způsobena přítomností bsh a transportních proteinů, 

které jsou navzájem funkčně propojené, aby reagovaly na stres ze žlučových solí [24]. Bsh 

usnadňuje kolonizaci střev prostřednictvím rezistence na konjugované žlučové soli. 

  Mikrobiální genetika doposud neuvádí odpovídající informace o výskytu BSH u různých rodů. 

Studie uvádějí různé homology BSH u rodů Lactobacillus, Bifidobacterium a jiných rodů pomocí 

přístupů založených na molekulární diagnostice. Existuje jen málo informací o jeho 

konstitutivních a induktivních enzymech nebo způsobu přenosu genů. Přenos bsh genu u 

lactobacilů se provádí horizontálním přenosem. Podobný mechanismus genového přenosu byl 

pozorován u Listeria monocytogenes [25]. Vedle produkce Bsh byla také pozorována aktivita Bsh 

zprostředkovaná plazmidem u kmenů Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus brevis a Lactobacillus fermentum. Byla analyzována nukleotidová sekvence genu 

BSH Lactobacillus acidophilus PF01, která odhalila jeho polohu, a ukázalo se, že je ohraničená 

951 nukleotidy v jediném otevřeném čtecím rámci a kódující protein s 316 aminokyselinami. BSH 

promotor byl umístěn v protisměru od počátečního kodonu. Protein vykazoval vysokou homologii 

s BSH z jiných zdrojových organismů. Čtyři aminokyselinové motivy FGRNXD, AGLNF, 

VLTNXP a GXGXGXXGXPGD, umístěné kolem aktivního místa, byly velmi konzervované. Bsh 

gen byl klonován do expresního vektoru pET21b a exprimován v Escherichia coli BLR (DE3). 
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Purifikovaný rekombinantní enzym BSH vykazoval aktivitu hydrolázy proti tauro-konjugovaným 

žlučovým solím, nikoliv však proti glyko-konjugovaným žlučovým solím [26]. Byly 

identifikovány dva geny, bshA a bshB, kódující BSH v sekvenci genomu L. acidophilus NCFM, 

kde byly pozorovány různé substrátové specifity dvou enzymů (Patel a kol., 2010). Předpokládá 

se, že bshA struktura obsahuje 33,44% α-helixu, 52,06% náhodného vinutí a 13,96% β- 

skládaných listů, zatímco struktura bshB obsahuje 28,25% α -helixu, 51,25% náhodného vinutí a 

20,50% β- skládaných listů (Obr. 1a). Analýza domény BSH enzymů ukázala, že bshA má 

neúplnou Ntn- hydrolázovou (Ntn, N-terminální nukleofil) doménu, zatímco bshB má úplnou Ntn- 

hydrolázovou doménu, ale neúplnou doménu specifickou pro Ntn- penicillin acylázu (obr. 1b) 

[22].  

 

Obrázek č. 1: Struktura domén BSH enzymů. In silico modely bshA (a) a bshB (b) navržené 

pomocí serveru SWISS MODEL [22]. 

3.3 GENY PRO ADHEZI  

Adhezní kapacita je důležitou vlastností probiotik, která určuje jejich účinnost. Důležitým 

faktorem, který se účastní adheze laktobacilů na enterocyty, jsou adhezní proteiny. Adhezní 

proteiny vyskytující se u laktobacilů mohou být rozděleny do pěti skupin podle typu molekul, 

které váží [27]:     

- Proteiny vázající mucin.  

- Proteiny vázající kolagen.  

- Proteiny vázající laminin.  

- Proteiny vázající fibronektin.  

Účinnost adheze závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech obou povrchů. Využívá 

řadu adhezinů od jedno monomerních proteinů až po velmi složité multimerní molekuly. Jedná se 

o složitý proces, založený na interakci mezi povrchem epitelu hostitele a buňkou mikroorganismu. 

Velké množství mechanismů adheze je obtížné studovat [27]. 
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3.3.1 Proteiny vázající mucin 

Relativně nejznámější jsou proteiny vázající mucin. Jsou zodpovědné za adhezi k mucinu, 

který je produkován epiteliálními buňkami střeva. Jejich společným rysem je často přítomnost 

signálního peptidu a C-koncového LPXTG motivu [28]. Sekrece mucinu je dynamický proces. 

Nový mucin je kontinuálně produkován v buňkách tlustého střeva. MUC kóduje jaderný protein 

mucinu. Bylo identifikováno přibližně 20 různých genů kódujících mucin. Hlavními molekulami 

mucinu jsou Muc2, Muc5AC, Muc5B, Muc6 a Muc2. Muc2 je převládajícím mucinem v tenkém a 

tlustém střevě [29]. Jak je znázorněno na obrázku 2, molekulární struktura mucinu MUC2 byla 

přirovnána k "štětce na láhve". O-glykany mucinového typu jsou kovalentně vázány přes skupinu 

N-acetylgalaktosaminu (GalNAc) na hydroxylovou skupinu serinových nebo threoninových 

zbytků v peptidové kostře (obr. 2). Transportní proces glykosylační reakce probíhá v Golgiho 

aparátu, počínaje přidáním GalNAc, po kterém následuje přidání kteréhokoliv z řady 

sacharidových řetězců vytvořených po přidání galaktoźy, N-acetylglukosaminu (GlcNAc), fukózy 

nebo kyseliny sialové v závislosti na povaze buňky. V některých případech přidávají 

sulfotransferázy také sulfátovou skupinu. Po přidání uhlovodíkových řetězců v Golgiho aparátu a 

sekreci molekuly vzniknou disulfidické vazby mezi všemi monomery na jejich N-koncových 

cysteinových zbytcích, což vede ke vzniku jediného velkého polymeru (obr. 2) [30].  

 

 
Obrázek č. 2: Polymerní struktura molekul mucinu. Zjednodušené schéma znázorňující složení 

glykoproteinů mucinu ve formě monomerů a dimerů. Glykosylované oblasti jsou znázorněny jako 

černé diagonální trubice, ve kterých cukerné řetězce tvoří těsně uzavřený plášť kolem centrálního 

peptidového jádra [30]. 

 
3.4 DALŠÍ GENY KÓDUJÍCÍ PROBIOTICKÉ VLASTNOSTI  

 
3.4.1 Konjugovaná kyselina linoleová 

Schopností střevních baktérií je produkce zdraví prospěšných bioaktivních mastných kyselin 

jako je konjugovaná kyselina linolová (CLA). CLA zahrnuje skupinu pozičních a geometrických 

izomerů kyseliny linolové s konjugovanými dvojnými vazbami. CLA je spojeno s množstvím 
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lokálních a systémových zdravotních účinků in vitro a in vivo [31]. Tyto zdravotní účinky zahrnují 

působení antikarcinogenní, proti vzniku aterosklerózy, antidiabetické a proti obezitě. Specifické 

izomery CLA, jako jsou c9, t11-CLA, t10 a c12-CLA mají specifické fyziologické vlastnosti, kde 

hraje c9 a t11-CLA nejdůležitější úlohu v antikarcinogenních účincích, zatímco t10 a c12-CLA má 

převládající vliv na řízení hmotnosti a prevenci aterogenese [32].  

CLA izomery se přirozeně vyskytují v mase přežvýkavců a různých mléčných potravin 

pocházejících z přežvýkavců jako vedlejší složky lipidové frakce. CLA se vytvářejí jako 

meziprodukty během biohydrogenace kyseliny linolové na kyselinu stearovou anaerobními 

bakteriemi v bachoru. Kompletní biohydrogenace kyseliny linolové anaerobní bakterií bachoru 

(jako je Butyrivibrio fibrisolvens) je vícestupňový proces [33].  

 
3.4.2 Geny kódující enzymy dekarboxylázy 

BMK mohou metabolizovat aminokyseliny na sloučeniny obsahující amin, označované jako 

biogenní aminy (BA). Konzumace potravin obsahujících velké množství těchto aminů, může mít 

toxické následky. Potraviny, které pravděpodobně obsahují vysoké limity BA, jsou ryby, rybí 

produkty, fermentované potraviny (maso, mléčné výrobky a zelenina) a nápoje (víno, cider a pivo). 

V poslední době byly u BMK identifikovány geny různých metabolických cest, které produkují 

BA. Tyto cesty se zdají být více závislé na kmeni než na druhu, což naznačuje, že horizontální 

přenos genů může vést k úspěšnému rozdělení BMK [34]. Tvorba BA vyžaduje expresi alespoň 

dvou genů, jeden kódující dekarboxylázu a druhý transportér podílející se na výměně 

aminokyselin za aminy. Tyto geny jsou vždy spojeny a v mnoha případech jsou organizovány do 

klastru se třetím genem zapojeným do regulace [35].  

 
3.4.3 Geny kódující enzymy peptidoglykanové hydrolázy 

Autolýza je vyvolána enzymatickou hydrolýzou peptidoglykanu buněčné stěny pomocí 

endogenních enzymů nazývanými peptidoglykanhydrolázy (PGH) nebo autolyziny. Ty se podílejí 

na řadě modifikací peptidoglykanu během růstu a rozdělení buňky, například; regulace syntézy 

peptidoglykanů, obměna buněčné stěny během růstu, separace buněk, sporulace a tvorba flagely 

[36]. Několik PGH s podobnou nebo odlišnou specificitou může koexistovat v buňce. Na základě 

specifických vlastností štěpení peptidoglykanu se PGH dělí na: (i) β-N-acetylmuramidázy, (ii) β-

N-acetylglukosamidázy, (iii) N-acetylmuramyl-L-amidázy a (iv) endopeptidázy, karboxypeptidázy 

[37]. Pro BMK byla charakterizace PGH prováděna na úrovni genomu pro Lactococcus lactis. Pro 

tento druh bylo nalezeno 5 PGH: AcmA na AcmD s katalytickou doménou homologní 

s katalytickou enterokokovou muramidázou a YjgB putativní endopeptidázou. Rozdíly na úrovni 

transkripce naznačovaly, že tyto enzymy by mohly být zapojeny do různých funkcí během růstu 

[36] [38].  
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3.4.4 Oblasti genů pro identifikací BMK 

Klasické mikrobiologické metody ve většině případů dobře fungují, existují však některé blízce 

příbuzné druhy, například členy skupiny Lactobacillus casei, které je tradičními 

mikrobiologickými metodami velmi obtížné nebo nemožné identifikovat z důvodu jejich 

podobných fyziologických vlastností a nutričních požadavků [39]. Molekulární biologické 

techniky nabízejí nové možností pro analýzu struktury a složení druhů mikrobiálních společenstev. 

Zejména byla použita variace sekvence v rRNA pro odvození fylogenetických vztahů mezi 

mikroorganismy a pro navrhování specifických nukleotidových sond k detekci jednotlivých 

mikrobiálních taxonů v přírodních stanovištích. Taxonomie BMK na základě srovnávací sekvenční 

analýzy 16S ribosomální RNA (rRNA) ukázala, že některé taxony generované na základě 

fenotypových vlastností neodpovídají jejich fylogenetickým vztahům. Molekulární techniky, 

zejména metody založené na polymerázové řetězové reakci, jsou považovány za důležité pro 

specifickou charakterizaci a detekci kmenů BMK [40]. 

Odborné studie ukazují, že DNA sekvence mezi 16S a 23S geny laktobacilů jsou 

hypervariabilní. Tyto oblasti mezi geny mají délku přibližně 200 bází, pokud chybí tRNA geny. 

Distribuční sekvence 16S-23S laktobacilů jsou dostatečně specifické pro odvození primerů pro 

PCR, které mohou být použity k identifikaci druhů Lactobacillus [41]. 

Bakteriální 16S rRNA geny obsahují devět hypervariabilních oblastí (V1-V9), které vykazují 

značnou sekvenční rozmanitost mezi různými bakteriemi. Druhé specifické sekvence v dané 

hypervariabilní oblasti představují užitečné cíle pro diagnostické testy a další vědecká vyšetření. 

Žádná oblast nemůže rozlišit všechny bakterie, proto jsou potřeba systematické studie srovnávající 

relativní výhodu každé oblasti pro specifické diagnostické cíle [42].  

Byla identifikována malá hypervariabilní oblast uvnitř genu groEL u rodu Lactobacillus. Gen 

kóduje 60-kDa skupinu I chaperonu GrolEL, která vykazuje vysokou konzervovanost sekvenci 

napříč druhy [43].  

Několik autorů studuje jiné konzervativní sekvence než geny 16S rRNA k charakterizaci druhů, 

jako je konzervativní gen kódující L-laktát dehydrogenázu (ldh) studovaný u Bifidobacterium 

longum nebo gen recA u lidských bifidobakteriích. Stejně jako 16S rRNA je gen recA považován 

za všeobecně přítomný u bakterií. Fylogenetická analýza produktů recA s krátkou sekvencí byla 

použita k přesné klasifikaci kmenů bifidobakterií. L-laktát dehydrogenáza (LDH) závislá na 

fruktóze-1,6-bisfosfátu je klíčovým enzymem v fermentaci kyseliny mléčné u většiny BMK. 

Vývojová studie založená na sekvencích LDH odděluje prokaryotickou látku od eukaryotických 

enzymů s výjimkou B. longum LDH, která spadá do skupiny s eukaryotickými enzymy a 

konzervovaným ldh genem, což naznačuje společný předek pro gen bakterií a obratlovců [44].  
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4 ANTIMIKROBIÁLNÍ LÁTKY PRODUKOVANÉ KMENY BMK 

 
V koncepci funkčních potravin, zejména v mlékárenském průmyslu, je rostoucí zájem o 

probiotické výrobky, které obsahují bakterie mléčného kvašení střevního původu. Je známo, že 

produkují různé antibakteriální látky včetně bakteriocinů, které mohou inhibovat růst gram 

pozitivních bakterií rodu Bacillus, Enterococcus, Listeria, Clostridium a Staphylococcus.  Kromě 

těchto látek BMK mohou produkovat metabolity jako je peroxid vodíku (H2O2), etanol, kyselinu 

mléčnou a další organické kyseliny, které mohou způsobit inhibici růstu mnoha patogenních a 

kontaminačních baktérií [45]. Jednou z nejdůležitějších vlastností probiotik je ochrana proti 

patogenům ve střevním traktu hostitele. Úloha antimikrobiálních látek produkovaných kmeny 

probiotických bakterií jako profylaktických činidel proti střevním infekcím je velmi důležitá a 

dobře zdokumentována. Průmyslový potenciál antimikrobiálních látek BMK je znázorněn na obr.3 

[46]. 

 

Obrázek č.3: Průmyslový potenciál antimikrobiálních látek bakterií mléčného kvašení upraveno 

dle??koho,co [46]. 

4.1 PEROXID VODÍKU 

Peroxid vodíku je produkován většinou BMK za přítomnosti kyslíku. BMK nejsou schopny 

produkovat katalázu. Proto nemohou degradovat peroxid vodíku, který po akumulaci oxiduje 
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lipidovou membránu a buněčné proteiny cílových organismů. V některých potravinách je neletální 

koncentrace antimikrobiální aktivity peroxidu vodíku připisována jeho reakci s thiokyanátem, 

katalyzovaným pomocí laktoperoxidázy. Produkty této reakce, jako je například hypothiokyanit a 

další zprostředkující molekuly, mohou snížit růst některých nežádoucích mikroorganismů [47].  

4.2 OXID UHLI ČITÝ 

Oxid uhličitý je produkován především heterofermentativními BMK. Oxid uhličitý má dvojí 

vliv na ochranu produktů. Kromě jeho vlastní antimikrobiální aktivity, vytváří anaerobní prostředí. 

Anaerobní prostředí inhibuje enzymatickou dekarboxylaci, CO2 se nahromadí v lipidické 

dvojvrstvě a následně narušuje permeabilitu membrány [46]. CO2 může účinně inhibovat růst 

mnoha mikroorganismů znehodnocujících potraviny, zejména psychrotrofních gramnegativních 

bakterií. Stupeň inhibice se značně liší mezi organismy. Při 10% koncentraci CO2 se snižuje 

celkový počet bakterií až o 50%. Při koncentraci 20-50% má CO2 silnou protiplísňovou aktivitu 

[48]. 

4.3 ORGANICKÉ KYSELINY 

Organické kyseliny se buď přirozeně vyskytují v ovoci a zelenině, nebo jsou syntetizovány 

pomocí mikroorganismů v důsledku fermentace. Úroveň a typy organických kyselin 

produkovaných během procesu fermentace jsou závislé na druzích nebo kmenech BMK, složení 

kultivačních medií a růstových podmínek [48]. Kyseliny octová, citrónová, jantarová, jablečná, 

vinná, benzoová, sorbová jsou hlavními organickými kyselinami přirozeně se vyskytujícími v 

ovoci a zelenině [49]. Kyselina mléčná je hlavní organická kyselina vznikající během fermentace 

BMK, kdy jsou v rovnováze nedisociované a disociované formy, a rozsah disociace je závislý na 

pH [48]. Organické kyseliny mají antimikrobiální aktivitu. Antimikrobiální aktivita organických 

kyselin je přičítána snížení pH. Pokles vnitřní hodnoty pH mikrobiální buňky ionizací 

nedisociovaných molekul kyseliny narušuje dopravu substrátu změnou propustnosti buněčné 

membrány nebo snížením protonové hybné síly [50].  

4.4 BAKTERIOCINY 

Bakteriociny jsou přírodní antimikrobiální peptidy nebo proteiny o velikosti 30 až 60 

aminokyselinových zbytků ribozomálně syntetizované některými bakteriemi. Jsou uvolňovány 

extracelulárně. Obvykle inhibují bakteriální druhy blízce příbuzné k producentovi [51]. 

Bakteriociny jsou bohatou a rozmanitou skupinou antimikrobiálních látek bakteriálního původu, 

kterými bakterie mezi sebou soupeří. Většina bakteriocinů produkovaných L. acidophilus, jsou 
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teplotně stabilní, s nízkou molekulovou hmotností a neobsahující lantibiotické peptidy patřící do 

II. skupiny bakteriocinů [33].  

4.4.1 Geny pro produkci bakteriocinů 

Jako biologické produkty mikroorganismů i všechny bakteriociny mají určité charakteristiky, 

které je shrnují nebo odlišují od jiných typů syntetizovaných molekul. Tyto vlastnosti zahrnují 

syntézu a mechanismus účinků. Vzhledem k bílkovinné povaze jsou všechny bakteriociny 

syntetizovány ribozomy mikroorganismů [52]. Exprimující geny bakteriocinů jsou často 

uspořádány v operonu nacházející se v různých místech bakteriálního genomu. Je popsáno, že 

geny bakteriocinů jsou uspořádány v genových klastrech. Genetická organizace genových klastrů 

bakteriocinů obsahuje funkční operon se strukturním genem, který kóduje imunitní protein, geny 

zodpovědné za zpracování a dopravu bakteriocinů a v některých případech také geny pro enzymy 

zajišťující posttranslační modifikace. Kromě toho bakteriocinové operony také obsahují gen kodující 

preindukční faktor, histidin – proteinkinázu a geny kodující regulátor odezvy [52]. Mnoho genů pro 

bakteriociny je pod kontrolou různých promotorů [53]. Strukturní gen produkuje biologicky 

neaktivní prekurzory nebo prepropeptidy označováné jako preprobacteriociny [52]. Bakteriociny 

jsou geneticky kódované, a proto jsou přístupné pro manipulaci aminokyselinových sekvencí 

proteinů vedoucí ke změně struktury nebo funkce. Tyto přístupy významně přispěly k pochopení 

role specifických aminokyselin pro produkci bakteriocinů s prodlouženou biologickou aktivitou 

proti vybraným patogenům [54]. Všechny typy bakteriocinů působí na cílový povrch buněk 

prostřednictvím různých mechanismů. Přesný mechanismus účinku bakteriocinů však není zcela 

znám. Na druhou stranu, mnoho studií zdůrazňuje, že konkurence v prostředí s omezeným 

množstvím substrátů nebo živin, hraje klíčovou roli [52]. 

4.4.2 Využití bakteriocinů v potravinářství 

V současné době spotřebitel požaduje bezpečné, zdravé, chutné potraviny s dlouho dobou 

trvanlivosti [55]. V této souvislosti nestačí jen zlepšovat produkci, ale je nutné prodloužit 

trvanlivost potravin, poskytnout lepší ochranu během porušení teplot při skladování, snížit riziko 

přenosu potravinových patogenů nebo snížit ekonomické ztráty způsobené kažením potravin. Stávající 

konzervační látky nejsou pro spotřebitele uspokojivé. Konzervace potravin vyžaduje zachování 

funkčních vlastností produktu a jiné fyzikálně-chemické vlastnosti [56]. Ačkoli se moderní 

pokroky v technologii vyvíjí ze dne na den, je konzervace potravin stále debatovaný problém, což 

má za následek ekonomické ztráty v důsledku kažení potravin a nežádoucích účinků na lidské 

zdraví. Mnoho chemických konzervačních látek se úspěšně používá. Vzrůstající povědomí 
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spotřebitelů a zdravotní problémy dávají prostor atraktivnějším přirozeným antimikrobiálním 

látkám. Bakteriociny, zejména produkované BMK, mají velký potenciál pro splnění tohoto 

požadavku v potravinářském průmyslu [52]. 

Bakterie mléčného kvašení jsou přítomny v některých konzumovaných produktech, které jsou 

považovány za bezpečné a byl jim poskytnut status GRAS (obecně považováno za bezpečné) [57]. 

Proto většina výzkumu bakteriocinů se dosud koncentruje výhradně na BMK. Bakteriociny 

z potravinářských BMK jsou klasifikovány jako ideální konzervační prostředek potravin 

především proto, že: 

• Je prokázáno, že jsou pro člověka netoxické. 

• Nemění nutriční vlastnosti potravinářského výrobku. 

• Jsou účinné i při nízkých koncentracích [56]. 

• Jsou obvykle pH a teplotně tolerantní. 

• Mají poměrně široké antimikrobiální spektrum účinku, proti mnoha patogenním 

a potraviny znehodnocujícím bakteriím. 

• Vykazují baktericidní mechanismus účinku. Obvykle působí na bakteriální 

cytoplasmatickou membránu. 

• Jejich genetické determinanty jsou obvykle kódovány plazmidem, což usnadňuje 

genetické manipulace [52]. 

Při konzervaci potravin pomocí bakteriocinů přichází v úvahu několik možných strategií. 

Přidání čistého nebo částečně čistého bakteriocinu jako konzervačního prostředku. Další možností 

je inokulace bakteriocinogenních kmenů  jako přísady k produktu [8]. 

Přestože byly izolovány a charakterizovány různé kmeny produkující bakteriociny, komerčně 

využívány jsou pouze bakteriociny Nisin (Lactococcus lactis) a Pediocin (Pedicoccus acidilactici) 

[58].  

5 MAGNETICKÉ NOSI ČE 

 
V současné době představují magnetické částice poměrně jednoduchou a rychlou cestu separace 

bakteriálních buněk a jejich komponent z různých typů vzorků. Magnetické částice a magnetické 

nosiče enkapsulované s bioaktivními látkami jako jsou syntetické polymery a oxid křemičitý, byly 

použity v oblastech biotechnologií s vynikajícími výsledky [59]. Paramagnetické vlastnosti těchto 

částic umožňují snadnou izolaci produktů v roztoku pomocí magnetismu vnějšího magnetického 

pole. Suspendované magnetické částice označené jako analyty mohou být separovány z 

velkoobjemových vzorků pomocí magnetu. Izolace a purifikace pomocí magnetických nosičů je 
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snadnější a rychlejší než u jiných metod [60].  

Několik polymerů již bylo schváleno FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) a byly použity 

pro povrchovou úpravu částic, tyto polymery jsou polyethylenglykol (PEG), polykaprolakton 

(PCL), kopolymer kyseliny mléčné a glykolové (PLGA), dextran a chitosan [61]. Ferridex®, 

Resovist® a Combidex® jsou příklady magnetických nosičů pokrytých organickými 

biodegradabilními polymery dextranem a karbohydrátovým derivátem, které jsou prodávány jako 

kontrastní činidla pro magnetickou rezonancí. Jako kontrastní látky mohou magnetické 

nanočástice pomoci v diagnostice [62]. 

5.1 STRUKTURA A VELIKOST MAGNETICKÝCH NOSI ČŮ 

Magnetické polymerní nosiče se obvykle skládají z magnetického jádra a polymerního pláště 

(obr. 4), který chrání před agregací částic a nespecifickou vazbou na buňky [63].  

Kompozice, velikost, morfologie a povrchová vrstva magnetických nosičů může být 

přizpůsobena různým aplikacím, které ovlivňují chování nosičů in vivo a zlepšují magnetické 

vlastnosti. Úspěšná aplikace magnetických nosičů v biomedicínské oblasti souvisí s magnetickými 

vlastnostmi (musí být řízeny vnějším magnetickým polem), jejich rozptylem a stupněm agregace. 

Díky enkapsulaci magnetických jader pomocí biokompatibilního polymeru během nebo po 

syntéze, se zvyšuje stabilita částic, zabraňuje se tvorbě agregátů [62].  

 

Obrázek č. 4: Zjednodušené schéma struktury magnetických nosičů [64]. 

5.1.1 Jádro magnetických nosičů 

Magnetické vlastnosti jádra silně závisí na chemickém složení, metodě syntézy a velikosti [65]. 

Magnetické jádro obsahuje malé magnetické nanočástice se středním průměrem typicky méně než 

30 nm. Magnetické jádro je důležitou počáteční složkou při přípravě magnetických částic. Mohou 
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být rozděleny do dvou skupin podle chování v magnetickém poli: slabé (paramagnetické a 

diamagnetické) a silné (feromagnetické). Superparamagnetické chování může být popsáno jako 

kombinace paramagnetického a feromagnetického. Takové částice nevykazují magnetické 

vlastnosti v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole [66]. 

Nejčastěji využívaným materiálem pro jádro magnetických nosičů jsou oxidy železa. Termín 

"oxidy železa" pokrývá řadu skupin látek obecně popsaných vzorcem FexOyHz (ve většině 

případů z = 0). Chemický vzorec feritů se obecně vyjadřuje jako MO • Fe2O3. Přechodové kovy 

jako Mn, Co, Zn, Cu a Ni jsou typickými matricemi ve feritové struktuře. Materiál nazvaný 

magnetit patří také do rodiny feritů. Z feritových materiálů mají mimořádný význam magnetit a 

maghemit. Mají nejvyšší saturační magnetizaci zhruba o dva řády vyšší než u jiných oxidů železa 

[67]. 

Kovové materiály jako železo, platina, kobalt a jejich slitiny jsou používané jako jádro 

magnetických nosičů po dlouhou dobu. Tyto kovové materiály jsou však nahrazovány materiály 

keramickými, které nejsou toxické a nepodléhají oxidaci [65].  

5.1.2 Povrchová vrstva magnetických nosičů 

Povrchová modifikace magnetických částic je nutná ze třech důvodů: 

- stabilizuje koloidní disperzi,  

- zajišťuje biokompatibilitu a zabraňuje nežádoucím interakcím se složkami média, 

- usnadňuje připojení funkčních skupin nezbytných pro aplikace založené na interakcích.                   

 Koloidy modifikované různými chelatačními činidly s nízkou molekulovou hmotností mají 

podstatně vyšší stabilitu než konvenčně stabilizované magnetické nosiče. Činidla jsou navázána na 

povrch ionty Fe (III) a Fe (II) (nebo jinými kovovými ionty M (II) ve feritech) vystupujícími jako 

Lewisova kyselina, která je schopná přijmout další elektronový pár do svého volného vazebného 

orbitalu. První velká skupina obsahuje látky mající jednu nebo více karboxylových skupin, 

případně v kombinaci s OH, NH2 nebo SH skupiny [67]. 

Povrchová vrstva částic se připravuje z několika materiálů, včetně anorganických i polymerních 

materiálů. Polymerní potahové materiály lze klasifikovat jako přírodní a syntetické. Polymery na 

bázi polyvinylpyrrolidonu (PVP), PLGA, PEG atd. jsou typickými příklady syntetických 

polymerních systémů. Systémy přírodních polymerů zahrnují použití želatiny, dextranu, chitosanu, 

pullulanu a dalších [68].  

5.2 CHARAKTERISTIKA MAGNETICKÝCH NOSI ČŮ 

Magnetické polymerní mikročástice jsou kompozity anorganického a organického materiálu. 
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K přípravě magnetických částic byla použita řada metod pro úpravu množství magnetického 

materiálu v částicích, jejich velikosti a polydisperzity. Žádná metoda nemůže splnit všechny tyto 

požadavky [67] najednou. 

5.2.1 Magnetické mikročástice P(HEMA – co - GMA)- NH2   

Magnetické mikročástice P(HEMA – co – GMA) byly připraveny disperzní polymerací. 

Syntéza mikročástic P(HEMA – co – GMA) byla iniciována dibenzoylperoxidem (BPO) 

v přítomnosti magnetitu (Fe3O4), pokrytých kyselinou olejovou. Jedná se o monodisperzní systém 

o průměru 2,9 µm (obr. 5), toto je doloženo indexem polydisperzity PDI = 1,04 [69]. 

 

Obrázek č. 5: SEM snímek magnetických mikročástic P (HEMA-GMA) převzato z [69]. 

 

K aktivaci magnetických mikročástic P(HEMA-co-GMA) se používá úprava oxiranových 

skupin těchto mikročástic působením vodného amoniaku. Takto připravené mikročástice po 

elementární analýze obsahovaly 4,09 % dusíku.  

5.2.2 Magnetické nanočástice F79/L3 – PLL 

Očekává se, že připojení polyaminokyseliny silně ovlivňuje transport nanočástic. Magnetické 

nanočástice F79/L3 – PLL byly syntetizovány srážením železnatých a železitých solí spolu s 

hydroxidem amonným.  Takto vzniklý magnetit byl oxidován roztokem chlornanu sodného na 

maghemit a poté byl přidán vodný roztok poly(L-lysinu). Povlak primárního koloidního oxidu železa 

s PLL (obr. 7) nezměnil ani morfologii, ani velikost. Index polydisperzity (PDI) těchto nanočástic 

je 1,30 [70]. 
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Obrázek č. 7: TEM snímky (a) nanočástic oxidu železa bez povlaku, a (b) nanočástice oxidů 

železa modifikované PLL [70]. 

5.3 BIOTECHNOLOGICKÉ VYUŽITÍ MAGNETICKÝCH NOSI ČŮ 

 S vývojem fyzikálních a chemických metod přípravy koloidních oxidů železa se vyvíjely i 

počáteční aplikace ferrofluidů, které se začaly objevovat v 60. letech 20. století [71]. 

Funkcionalizované magnetické nanočástice a mikročástice jsou stále více atraktivní pro různé 

aplikace v oblasti molekulární diagnostiky, biochemie, ochrany životního prostředí atd. Použití 

magnetických částic k separaci nukleových kyselin má mnoho výhod oproti jiným metodám. 

Analyt je vystaven jen velmi malému mechanickému namáhání ve srovnání s jinými metodami. 

Magnetická izolace je zaměřena na sloučeniny v nízkých koncentracích v různých surovinách [66]. 

Magnetická separace je všestranná technika používaná při přípravě vzorků pro diagnostické účely. 

Pro takové použití je aplikováno vnější magnetické pole, které řídí oddělení cílové entity (např. 

bakterií, virů, parazitů a rakovinných buněk) od komplexního vzorku, aby se usnadnila následná 

úloha pro diagnostiku onemocnění [72]. Klíčovým aspektem výše uvedeného systému je úspora 

času, snadná a reprodukovatelná manipulace se vzorky a případné použití magnetických částic v 

automatizovaných systémech pro izolaci nukleových kyselin. Izolace DNA magnetickými 

částicemi je srovnatelná s tradičními extrakčními postupy, jako je nemagnetický postup s oxidem 

křemičitým a rozpouštědly. Integrace magnetických částic společně s existujícími a nově 

vznikajícími technologiemi rozšiřuje potenciální oblasti jejich použití [66]. 

V dnešní době mohou být magnetické nanočástice použity v biomedicínských aplikacích. Mezi 

aplikacemi in vivo se jedná hlavně o zobrazování pomocí magnetické rezonance a detekce 

rakoviny [71]. Každá biomedicínská aplikace magnetických částic vyžaduje specifické vlastnosti 

částic. Aby byly splněny tyto požadavky, musí být vlastnosti částic optimalizovány na úrovni 
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velikosti částic a rozsahu distribuce [73]. 

6 OBLASTI BIOINFORMATICKÉHO VÝZKUMU 

 

Oblast bioinformatiky zaznamenala prudký růst v posledním desetiletí. Bioinformatika byla 

definovaná jako soubor metod, které slouží k třídění, analýze a interpretaci biologických dat 

pomocí výpočetní techniky [74]. Bioinformatické nástroje jsou centrálním bodem pro srovnání a 

využití poznatků genomiky modelových organismů, pro získání vhledu do funkce a struktury genů 

a proteinů, příčin nemoci a mechanismů života. Evoluční biologové využívají bioinformatiku pro 

studium mechanismů evoluce tím, že studují homologii orthologních genů a proteinů, zatímco 

farmakologové zkoumají výhody a nebezpečí léků s využitím informace o biochemických a 

signálních drahách. Strukturální biologové studují sbalení peptidů do funkčních proteinů a 

mechanismů interakcí protein-protein s využitím komplexních algoritmů. Farmaceutické a 

biotechnologické společnosti používají bioinformatiku pro hledání nových léků a zaměřují se na 

specifickou léčbu onemocnění. Bioinformatika zcela ovlivňuje rozsáhlé oblasti biologie, tyto 

příklady ukazují různorodost toho, co bioinformatika je a bude [75]. 

Hlavními oblastmi bioinformatického studia BMK je studium a srovnávání kompletního 

genomu druhů a kmenů BMK, pochopení přirozené rozmanitosti, schopností, rolí a interakcí. 

Bioiformatika studuje fylogenetické vztahy BMK. Znalost bioiformatických analýz umožnuje 

vybírat specifické vlastnosti a napomáhá údržbě a návrhu stabilních genomických uspořádání v 

existujících kmenech a nových derivátech. Díky objasnění celých genomových sekvencí BMK je 

možné studium metabolického potenciálu a vlastností metabolické sítě Roland J Siezen 2004.  

 Jednoduchý přístup k bioinformatickým databázím a programům je důležitým faktorem pro 

sjednocení výsledků výzkumu a pro navrhování nových hypotéz. Netřeba dodávat, že příspěvek 

internetu v této integraci je obrovský, což umožňuje sběr dat a přístup k datům v globálním 

měřítku [76]. Stále rostoucí úložiště informací je z velké části k dispozici v databázích s veřejným 

přístupem, a mnoho softwarových programů je k dispozici volně ke stažení, tyto programy mohou 

být použity pro přístup a analýzu dat. Cenný výzkum lze provádět na počítači (in silico) bez 

dalších investic do zařízení nebo laboratorních potřeb [77]. Přesto tato "nová" oblast má dlouhou 

historii, spolu s triumfy molekulární genetiky a buněčné biologie v minulém století [74]. 

Obecně známe 3 základní cíle bioinformatiky.  První cíl je organizování dat způsobem, 

který umožňuje výzkumníkům přístup, k již existujícím informacím a poskytování nové 

informace, kterou vytvořili. Druhým cílem je vyvinout nástroje a prostředky, které mohou pomoci 

při analýze dat. Například, když stanovíme sekvenci konkrétního proteinu, je zajímavé porovnat ji 
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s již dříve charakterizovanou sekvencí. Vývoj těchto zdrojů vyžaduje odborné znalosti v oblasti 

výpočetní teorie, stejně jako důkladné porozumění biologii.  Třetím cílem je využít tyto nástroje 

k analýze dat a interpretaci výsledků biologicky významným způsobem [78]. 

Vytvořená sekvenční data jsou uložena ve velkých genomových úložištích, z nichž 

nejčastěji používané jsou databáze Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) / 

Evropského institutu bioinformatiky (EBI), Národního centra pro biotechnologické informační 

databáze (NCBI, GenBank) a databáze DNA Japonska (DDBJ). Tyto tři hlavní úložiště úzce 

spolupracují a denně si vyměňují své informace. Kromě toho, tyto organizace se dohodly na 

společné terminologii a zpřístupňování informací. Vzhledem k primárnímu zaměření databáze na 

projekt Human Genome, tedy na přesné sekvenování lidského genomu a obecně na jednostranný 

výzkum otázek týkajících se lidského zdraví, většina uložených sekvencí se v současné době týká 

právě člověka. Po studiu lidského genomu se hlavní úsilí zaměřuje k modelovým organismům, 

kterými jsou myši, potkani, ryby, mouchy, žáby a červi. Další zaměření směřuje na analýzu 

vyjádřených sekvenčních značek (EST) pro genové exprese a v neposlední řadě se studium 

zaměřuje ke zkoumání genomu lidského karcinomu ve snaze identifikovat onemocnění spojené 

s mutacemi [79]. 

6.1  Design primerů pro polymerázovou řetězovou reakci 

PCR je běžně používanou metodou pro amplifikaci DNA, v mnoha oblastech [80]. 

Polymerázová řetězová reakce umožnila detekci mikroorganismů prakticky v jakékoliv oblasti 

života. Tato technika vychází z předpokladů, že genové sekvence přítomné v životním prostředí 

jsou komplementární k '"univerzálním" primerům použitých k amplifikaci. 16S rRNA sekvenční 

analýza je účinným nástrojem pro stanovení genetické rozmanitosti vzorků z životního prostředí. 

Studium 16S rDNA organismů poskytlo neocenitelný vhled do pochopení struktury společenství, 

zejména společenství osidlující extrémní prostředí, které může být obtížně napodobitelné v 

laboratorních podmínkách. V průběhu posledních desetiletí vzrostl počet publikovaných sekvencí 

primerů pro amplifikaci a sekvenování rRNA genů.  Některé z těchto primerů byly navrženy 

specificky pro určitý taxon, zatímco jiné jsou určeny k amplifikaci všech prokaryotických genů 

rRNA a jsou označovány jako "univerzální". Díky tomu databáze sekvencí genu 16S rRNA 

neustále roste [81].  

Mnozí výrobci probiotik začali charakterizovat kmeny úplnou genomovou analýzou. Tato 

strategie podporuje rychlou charakterizaci kmene, je nástrojem pro průmyslovou produkci kmene 

a rychlou identifikaci specifických vlastností. Ze znalosti sekvence genomu nevyplývá, jestli je 

kmen bezpečný nebo ne [82]. Nedávno bylo prokázáno, že kmeny Lactobacillus casei uváděné na 
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trh v produktech Yakult a Actimel obsahují pouze několik desítek jedinečných nukleotidových 

polymorfismů [83]. Tento přístup také ukázal, že Lactobacillus rhamnosus izolovaný z několika 

produktů byl vysoce stabilní [84]. Porovnáváním sekvencí byly odhaleny některé mutace u BMK. 

Lactococcus lactis byl mutován za účelem zvýšení exprese různých membránových proteinů [85] 

[86]. Genomy 3 kmenů byly porovnávány a zjistilo se, že nesou jednonukleotidový polymorfismus 

[85]. Vzhledem k tomu, že přirozené nebo indukované mutace nevedou ke geneticky 

modifikovaným organismům, generované a zlepšené kmeny mohou být použity okamžitě pro 

potravinářské nebo farmaceutické aplikace [82]. 

7 POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE 

 
PCR neboli polymerázová řetězová reakce je metoda, která slouží k namnožení úseků 

DNA. PCR se provádí na templátové DNA, která může být jedno nebo dvouvláknová. Zapotřebí 

jsou také dva oligonukleotidové primery. Směs pro PCR musí obsahovat teplotně stabilní DNA 

polymerázu a deoxynukleosidtrifosfáty (dNTPs). Reakce se provádí pomocí teplotních změn 

(Kubista a kol., 2006). Princip PCR spočívá v cyklicky se opakující enzymové syntéze nových 

řetězců vybraných úseků dvouřetězcové DNA ve směru 5 ́→3 ́prostřednictvím DNA polymerázy. 

Postupným opakováním tohoto procesu se exponenciálně (2n; n = počet cyklů) syntetizuje až 109 

kopií vybraného úseku DNA. Výsledným produktem PCR jsou amplikony (úseky DNA 

definované délky o velikosti obvykle desítky až tisíc párů bází (bp)) [87].  

7.1 PCR V REÁLNÉM ČASE 
Real-time PCR je rychlá, extrémně citlivá metoda, která dokáže kvantifikovat DNA ve velmi 

širokém rozmezí koncentrací. Real-time PCR je metoda umožňující sledování množství amplikonů 

v průběhu reakce [88]. Fluorescenční sondy se váží na dvojřetězcovou DNA nebo jsou specificky 

vázané na požadovaný cíl. Tyto sondy způsobují změnu fluorescenčního signálu po jejich přímé 

interakci nebo hybridizaci s amplikonem, který je měřen optickým systémem pro zachycení 

fluorescence a počítačového softwaru schopného přijímat a zpracovávat data. Hodnoty 

fluorescence se zaznamenávají během každého cyklu a představují množství amplifikovaného 

produktu [89]. 

7.2 HRM – PCR 

 Vysokorozlišovací analýza křivek tání HRM (high resolution melting) produktů PCR, 

umožňuje identifikaci mikroorganismů, genotypizaci či předsekvenační skenování amplifikačních 
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produktů, analýzu genových polymorfismů a mutací, metylační analýzu, kvantifikaci nebo může 

být použita jako alternativa ke gelové elektroforéze produktů PCR [90]. Specifické produkty 

HRM-PCR jsou generovány pro určování konformačních rozdílů pomocí uvolnění 

fluorescenčního barviva vázající se na dvouřetězcovou DNA. Pozornost je zaměřená na vývoj 

přesných a levných nástrojů pro HRM analýzu a nových fluorescenčních barviv [91].   

Prvním krokem je amplifikace cílové oblasti před analýzou HRM. Pro sledování přechodu 

dvojřetězcové DNA na jednořetězcovou DNA se používají interkalační barviva [92]. Existují různé 

typy interkalačních barviv dsDNA mezi ně patří SYBR Green, LC Green PLUS, Eva Green, 

SYTO9 a ResoLight. SYBR Green je nejběžnějším používaným barvivem. Saturační barviva, 

jakými jsou SYTO9 nebo LC Green, neinhibují DNA polymerázu i v poměrně vysokých 

koncentracích, což zajistí úplnější interkalaci amplikonu. Proto jsou tato barviva vhodná pro 

analýzu za použití HRM, jak je uvedeno na obr. 9 [90]. "Barvy uvolňující se na přání", např. 

EvaGreen, mohou být použity při nesaturujících koncentracích. Barvivo vydává vysoký 

fluorescenční signál, když se váže na duplexní DNA [93]. 

 

 

Obrázek č. 9: Nesaturační (A), saturační (B) a "uvolňující se na přání" (C) dsDNA interkalační 

barviva [93].  

 

Jak bylo uvedeno výše saturační barviva nebo "barviva uvolňující se na přání" mají 

vysokou fluorescenci, když jsou navázány na dsDNA a nízkou fluorescencí, když jsou nevázané, 

což umožňuje uživateli monitorovat amplifikaci DNA během PCR (obr. 10A). HRM analýza 
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začíná po samotné reakci PCR. Amplikon se postupně zahřívá z přibližně 50° C na zhruba 95° C, 

postupná denaturace vyplývající z postupného zahřívání vytváří charakteristický profil tání. Když 

se dsDNA disociuje na jednotlivá vlákna, uvolní se interkalační barvivo a fluoreskuje na nízké 

úrovni. Změna fluorescence se vykresluje proti teplotě a generuje křivku tání (obr. 10B), která je 

charakteristická pro amplikon. Teplota tání (Tm) amplikonu je stanovena ze získaného píku 

[94][93]. Vzhledem k tomu, že se denaturují různé sekvence, mohou být mezi sebou lehce 

rozlišitelné, viditelné a porovnatelné. Při správném nastavení je HRM dostatečně citlivá, aby bylo 

možné detekovat jednu změnu báze mezi jinak identickými nukleotidovými sekvencemi [93]. 

 

Obrázek č. 10: Mechanismy analýzy HRM v reálném čase. (A) - Disociační charakteristiky (tání) 

dvouřetězcové DNA v průběhu zahřívání, (B) - Normalizovaný diagram generovaný programem 

pro HRM analýzu. Vysoká fluorescence, když je barvivo vázáno na dsDNA, (C) - Křivky tání 

(derivační křivky tání) amplikonů [93]. 

7.2.1 Použití HRM-PCR analýzy 

HRM-PCR je jednoduchá, rychlá, levná a výkonná metoda. Jedná se o nedestruktivní metodu 

s možností následného využití amplikonů. Práce ukázaly spolehlivou identifikaci čistých kmenů 

BMK pomocí klastrové analýzy teplotních profilů křivek tání na základě jejích podobnosti [95]. 

HRM analýza je používána jako rychlý přístup k identifikaci dominantních mezofilních a 

termofilních aerobních bakterií v různých mléčných výrobcích na základě srovnání analýz 

teplotních profilů se známými referenčními bakteriemi [96]. Pomocí analýzy HRM můžeme 

detekovat malé změny v DNA sekvencích, proto je tato metoda vhodná pro stanovení malých 

rozdílů mezi bakteriemi. HRM analýza je navíc vysoce reprodukovatelná [97]. 

Metoda HRM se používá převážně pro identifikaci na úrovni druhů, ale také jednotlivých 
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kmenů. Iacumin a kol., 2015 se zaměřují na identifikaci kmenů patřících do skupiny Lactobacillus 

casei a jejich klasifikaci do Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei a Lactobacillus 

rhamnosus. Rychlé a přesné diagnostické testy jsou důležité pro kontrolu jakosti sýra a pro 

pochopení procesu zrání sýra. Díky analýze HRM bylo prokázáno a charakterizováno 94 izolátů ze 

sýrů typu Gouda. HRM profily variabilních oblastí V1 a V3 genů 16S rRNA izolátů byly 

porovnány s HRM profily 13 referenčních kmenů [95].  

Metoda HRM analýzy se používá pro identifikaci a screening druhů Listeria. Studie Jin a jeho 

kolegů (2012) identifikovaly druhy Listeria se specificitou 100%, vztaženo k běžným metodám. 

Metoda byla aplikována na uměle kontaminované vzorky potravin (džus, mléko, sýry a maso) 

připravené přímo jejich naředěním s druhy Listeria. Ve 28 vzorcích byly druhy Listeria správně 

identifikovány. Identifikace druhů se však nepodařila ve dvou vzorcích šťávy [98]. 

Jiné studie popisuji využití HRM analýzy v analýze geneticky modifikovaných organismů a 

detekci alergenů v potravinách [99]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÍLE PRÁCE 

Cílem předkládané dizertační práce s názvem „Probiotické geny potravinářsky významných 

bakterií mléčného kvašení“ bylo testování nosičů pro izolaci DNA v kvalitě pro PCR. Pozornost 

byla dále zaměřena identifikace kmenů v potravinářských výrobcích včetně analýzy HRM-PCR. 

  

Hlavní cíle práce: 

- Optimalizace podmínek metody adsorpce a následné eluce DNA pro magnetické nosiče a 

výběr vhodného postupu pro další využití v molekulárně diagnostických metodách. 

- Využití magnetických nosičů pro izolací DNA a průkaz bakterií mléčného kvašení a jiných 

mikroorganismů ve výrobcích, včetně průkazu probiotických genů.  

- Testování a využití metody HRM-PCR pro identifikaci bakterií mléčného kvašení 

v komplexních vzorcích potravin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

8 MATERIÁL  
8.1 BAKTERIÁLNÍ KULTURY 

V práci byl použit bakteriální kmen Lactobacillus gasseri K7 ze Sbírky mikroorganismů, Chair 

of Dairy Science, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovinsko a bakteriální kmeny 

Lactobacillus acidophilus CCM 4833T, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus CCM 7190T, 

Lactobacillus casei 7088T, Lactobacillus casei 4798, Lactobacillus parasacei CCM 1753T, 

Lactobacillus plantarum CCM 7039T, Lactobacillus rhamnosus 1825T a Streptococcus 

thermophilus CCM 4757 získané z České sbírky mikroorganismů, Brno, ČR (Czech Collection of 

Microorganisms (CCM)). 

 
8.2 BAKTERIÁLNÍ DNA A DNA Z KU ŘECÍCH ERYTROCYT Ů 

Pro optimalizaci metody izolace DNA pomocí magnetických nosičů byla použitá DNA 

z kuřecích erytrocytů (Budapest, Hungary). Purifikovaná bakteriální DNA kmenů Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve o 

různé koncentraci a vhodné čistotě byla získána od doc. A. Španové, CSc. 

 
8.3 MAGNETICKÉ NOSI ČE  

Magnetické polymerní mikronosiče P(HEMA-co-GMA)-NH2 byly připraveny Ing. H. 

Mackovou, Ph.D na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze. Magnetické 

částice F79/L3 poly-LYSINE byly připraveny Ing. M. Babičem, Ph.D. na Ústavu 

makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze. Magnetické mikronosiče Fkol 77ox byly 

připraveny Ing. D. Horákem, Ph.D na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR 

v Praze. 

 
8.3.1 Vlastnosti polymerních nosičů  

Charakteristiku použitých nosičů, typ polymeru tvořícího vrchní ochrannou vrstvu 

magnetického jádra, stupeň pokrytí povrchu nosiče karboxylovými funkčními skupinami, obsah Fe 

v magnetickém jádru nosiče (hmotnostní (Fe) %), průměr jádra nosiče (Dn) (µm) bez polymerní 

ochranné vrstvy a index polydispersity (polydispersity index (PDI)), tedy poměr hmotnosti a počtu 

částic o průměrné velikosti uvádí Tabulka 2. 

Tabulka č.2: Charakterizace použitých nosičů 
Magnetické 

nosiče 
Fe 
(%) 

Dn 
(µm) 

NH2 
(mmol/g) 

COOH 
(mM/g) 

PDI Koncentrace pro 
použití (mg/ml) 

 
F79/L3-PLL 

 
69.8 

 
6.2 

(nm) 

 
0.28 

 
n 

 
1.37 

 
0,1 

P(HEMA-
co-GMA)-
NH2 

 
11 

 
1,27 

 
1,79 

 
n 

 
1,04 

 
2 
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Fkol 77ox 

 
10,02 

 
2,23 

 
n 

 
0,76 

 
1,81 

 
2 

 
8.4 TESTOVÁNÉ VÝROBKY  

Testované doplňky stravy (probiotické tablety) použité k izolaci DNA byly zakoupeny 

v komerční síti. Charakteristika testovaných výrobků je uvedená v Tabulce 3.  

 

Tabulka 3: Charakteristika použitých výrobků  
Název Výrobce Deklarované 

mikroorganismy 
Deklarované 
cfu na 1 

tobolku/tabletu 
výrobků 

Pomocné látky Forma 

Linex® 
Forte 

Sandoz 
s.r.o. 

L.acidophilus 
(LA-5), 
B.animalis subsp. 
lactis (BB12) 

2 x 109 
 
 

dextrosa, inulin, 
mikrokrystalická 
celulosa (E 460), 

bramborový škrob, 
oligosacharidy,stearan 

hořečnatý (E 470b) 

Tobolka 

Pangamin 
Bifi plus 

Pangamin L. acidophilus,  
B. lactis 
Saccharomyces 
cerevisiae 

- mléko,  inulin, 
pupalkový olej, 

Tableta 

Lactobacily 
Forte 

Walmark 
a.s. 

L. acidophilus,  
L. rhamnosus,  
B. infantis, 
L. plantarum, 
L. casei ,  
B. longum, 
Streptococcus 
thermophilus,  
B. breve 

10x 109 maltodextrin, 
fruktooligosacharidy, 

želatina, látka 
protispékavá: stearát 
hořečnatý, kyselina 

askorbová. 

Tobolka 

Lactomax Blue 
Care 

L. acidophilus, 
L. bifidus, 
L. bulgaricus, 
L. caucasicus, 
L. rhamnosus 

10x 109 niacin, vitamin B6, 
riboflavin, thiamin 

Tobolka 

 
8.5 CHEMIKÁLIE 

Agaróza pro elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN), Destilovaná voda (FCH VUT, Brno, ČR), 

Dodecylsulfát sodný (SDS) (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA), Ethanol p.a. (Penta, Chrudim, ČR), 

Ethidium bromid (5 mg/ml) (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA), Ethylendiamintetraoctová kyselina 

(EDTA) (Serva, Heidelberg, SRN), Fenol (Lachema, Brno,ČR), Hydroxid sodný (Lachema, Brno, 

ČR), Chlorid sodný (Lachema, Brno, ČR), Chloroform (Penta, Chrudim, ČR), Isoamylalkohol 

(Lachema, Brno, ČR), Kyselina boritá (Penta, Chrudim, ČR), Kyselina chlorovodíková (Lachema, 

Brno, ČR, Lysozym (Serva, Heidelberg, SRN), Octan sodný (Lachema, Brno, ČR), Proteináza K 
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(Serva, Heidelberg, SRN), Tris – hydroxymethyl - aminomethan (Tris - báze) (Serva, Heidelberg, 

SRN), PCR voda (Top - Bio, Praha, ČR), 10 × PCR  Blue  Buffer  (PCR  reakční  pufr  kompletní,  

obsahující  MgCl 2) (Top - Bio, Praha, ČR), Směs dNTP (10 mM) (Top - Bio, Praha, ČR), Primery 

(10 pmol/µl) (Generi Biotech, Hradec Kralové, ČR, Elisabeth Pharmacon, Brno, ČR), Taq DNA 

polymeráza 1.1 (1U/µl) (Top - Bio, Praha, ČR), SYTO-9 Master Mix (Top - Bio, Praha, ČR), 

UltraClean®Microbial DNA Isolation Kit (Mo Bio Laboratories, Inc.), De Man, Rogosa a Sharpe 

(MRS) medium (Sigma-Aldrich, USA) 

 
8.6 PŘÍSTROJE  
Běžné laboratorní sklo a laboratorní pomůcky, Centrifuga MINI Spin 13 400 min-1 (Eppendorf, 

Hamburg, Německo.), Exikátor typ N 86 KN. 18 (KNF NeubergerLabport, Freiburg, SRN), 

Laboratorní váhy (Kern&Sohn, Německo), Magneticky separátor InvitrogenTM (InvitrogenDyal 

AS, Oslo, Norsko), Mikropipety Pipette (Labnet international, Inc., USA), Mikropipety Discovery 

HTL (Discover HTL, Varšava, Polsko), Mikrovlnná trouba SMW 2320 (Sencor, ČR), Minicycler 

PTC-150 (MJ Research, Inc., Watertown, USA), Nanospektrofotometr ND-2000/2000c 

(ThermoScientific, USA), Termocycler PTC-200 (BIO-RAD, Lab., USA), Eco TM Real-Time PCR 

System (Illumina, San Diego, USA), LightCycler® Nano (Roche Life Science, USA), Termostat - 

Mini incubator (Labnet international, Inc., USA), Transluminátor TVR 3121 (Spectroline, 

Paramount, USA), Zařízení pro elektroforézu Easy-cast, model B1 (OwlScientific, USA), Zdroj 

elektrického napětí Enduro Powersupplies, model E0303 (Labnetinternational, Inc., USA).  

 

9 METODY  
9.1 KULTIVACE MIKROORGANISM Ů 

Zmražené bakteriální kmeny rodu Lactobacillus byly sterilně otevřeny a naočkovány do 10 ml 

tekutého MRS media (de Mann, Rogosa, Sharpe) (Sigma-Aldrich, USA) sterilizovaného v 

autoklávu při 121˚C po dobu 20 minut. Kultivace probíhala při 37˚C po dobu 48 hodin ve 

zkumavkách. Narostlé kmeny byly přeočkovány (1 % inokulum) a kultivovány při 37˚C po dobu 

24 hodin ve zkumavkách. Pro ověření čistoty bakteriálních kultur byl proveden křížový roztěr na 

Petriho miskách s pevným MRS agarem (Sigma-Aldrich, USA) sterilizovaným v autoklávu při 

121˚C po dobu 20 minut. Po 48 hodinové kultivaci na Petriho miskách byl kontrolován vzhled 

kolonií. Pro dlouhodobé uchování byly kmeny uložený v 15 % glycerolu při -70˚C [100]. 

 
9.2 PŘÍPRAVA HRUBÝCH LYZÁT Ů BUNĚK 

Hrubé lyzáty buněk byly připravený z 1 ml bakteriální kultury připravené kultivací na MRS 

mediu při teplotě 37  ◌֩C/24 hodin nebo z potravinových doplňků stravy (probiotické tablety). 1 ml 
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bakteriální kultury byl centrifugován při 14000 g/3 minuty. Sediment byl resuspendován v 1 ml 

roztoku A (10 mM Tris-HCl, pH 7,8; 5 mM EDTA, pH 8,0). Suspenze byla promíchána a 

centrifugována při 14000 g/3 minuty. Po centrifugaci byl supernatant slit a k sedimentu bylo 

přidáno 500 µl roztoku B (lysozym 3 mg/ml; 10 mM Tris-HCl, pH 7,8; 5 mM EDTA, pH 8,0). 

Hrubé lyzáty potravinových doplňků stravy byly připravený z probiotikých tobolek/tablet. 1 

tobolka byla opatrně rozříznuta skalpelem a její obsah byl převeden do sterilní zkumavky. Byl 

přidán 1 ml roztoku B (lysozym 5 mg/ml, 10 mM Tris-HCl, pH 7,8; 5 mM EDTA; pH 8,0) a 

důkladně promíchán.  

Takto připravené vzorky bakteriálních kultur a doplňků stravy byly ponechány při laboratorní 

teplotě po dobu 1 hodiny, poté bylo přidáno 25 µl 10 % SDS a 5 µl proteinasy K (100 µg/ml). 

Vzorky byly inkubovány při teplotě 55 °C přes noc (18 hodin).  

9.3 IZOLACE DNA  

 
9.3.1 Izolace DNA fenolovou extrakci a přesrážením etanolem  

K hrubému lyzátu buněk (500 µl) byl přidán fenol (předestilovaný, pH 7,8) o stejném objemu, 

směs byla míchána po dobu 4 minut kývavým pohybem. Po centrifugaci (10 000 g/3 min) byla 

odebrána vodní fáze obsahující DNA. K této vodní fázi byla přidána směs chloroformcis-

isoamylalkoholu (CIZ, 24:1) o objemu 700 µl.  Směs byla míchána po dobu 4 minut kývavým 

pohybem a centrifugována (10 000 g/3min). Po centrifugaci byla odebrána vodní fáze do čisté 

mikrozkumavky. Ke vzorku DNA byla přidána 1/10 objemu 3 M octanu sodného po promichání 

byl přidán 2,5 násobek objemu 96 % ethanolu. Směs byla důkladně promíchána a srážena při -20 

ºC po dobu 30 minut [101].    Po srážení etanolem byla směs centrifugována (14 000 g/15 min). 

Sediment byl vysušen a poté byla DNA rozpuštěna v 50 µl TE pufru (pH 7,8). 

 
9.3.2 Izolace DNA komerčním kitem  

Izolace DNA z narostlé bakteriální kultury a reálných vzorků (potravinové doplňky stravy) byla 

provedena pomocí komerčního izolačního kitu QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Hilden, 

Německo) podle doporučení výrobcem. 

 
9.3.3 Izolace DNA magnetickými částicemi v prostředí fosfátového pufru 

Separační směs o výsledném objemu 100 µl byla připravená smícháním všech komponent 

podle tabulky číslo 4. Po napipetování fosfátového pufru (0.067 mM, KH2PO4 0.067 mM 

Na2HPO4.2H2O) o daném pH (7,7.6,8) byla změřená spektrofotometricky koncentrace nukleových 
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kyselin. Doba inkubace separační směsi byla testována (10,30,45,60 minut). Po inkubaci byly 

magnetické nosiče s navázanou DNA odseparovány magnetem. Nosiče s navázanou DNA byly 2x 

promyty v 300 µl 70% etanolu a opatrně vysušeny.  Magnetické částice s navázanou DNA byly 

resuspendovány v 50 µl TE pufru (10 mM Tris-HCl, pH 7,8; 1 mM EDTA, pH 8,0). Následně byla 

změřena spektrofotometricky koncentrace eluované DNA.  

Tabulka č.4: Komponenty separační směsi. 

Komponenta Objem (µl)  

1M fosfátový pufr 20  

Matrice DNA 30 

Magnetické 

částice 

(2, 0.1mg/ml) 

50  

Celkem 100  

 
9.3.3.1 Testování podmínek adsorpce DNA na magnetické nosiče 

Podmínky adsorpce (pH fosfátového pufru, doba inkubace) byly testovány. Množství 

adsorbované DNA bylo měřeno spektrofotometricky. 

 

Testování pH fosfátového pufru 
Separační směs se skládala z fosfátového pufru, DNA a magnetických částic. Bylo 

testováno pH fosfátového pufru vhodného pro adsorpci na magnetické částice. Byl testován 

fosfátový pufr o pH 7, 7.6, a 8.  Následně byla měřená koncentrace DNA v supernatantu po 

odpipetování z magnetického separátoru.  

Testování doby inkubace 
 Po smíchání všech komponent separační směsi byla testována doba inkubace. Doba 

inkubace byla 15, 30, 45 a 60 minut.   

 
9.3.3.2 Testování podmínek eluce DNA z magnetických nosičů 

Podmínky eluce (pH elučního pufru, teplota, doba eluce, přídavek NaCl (1M, 2M), přídavek 

KCl (10mM)) byly testovány. Kvalita a množství izolované DNA byla ověřena pomocí agarosové 

gelové elektroforézy (0,8% agarosový gel), spektrofotometricky a pomocí PCR. 

Testování elučního pufru 
 Eluce probíhala do TE pufru o pH 9, poté bylo testováno zvýšení pH na hodnotu 10. 

Podmínky eluce byly následně upraveny přidáním NaCl (1M, 2M) do TE pufru (10 mM Tris-HCl, 

pH 7,8; 1 mM EDTA, pH 8,0). Také byla testována eluce po přídavku KCl (10mM) do elučního 

pufru v rozpětí pH od 5 do 12.  
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Testování teploty a doby eluce DNA z magnetických nosičů 
 Eluce DNA z magnetických nosičů (2 mg/ml) byla provedena při různých teplotách 

(laboratorní teplota, 55,70 a 90°C) a v různých časech (10, 30, 60 minut a 18 hodin). Eluce 

probíhala do 50 µl TE pufru (10 mM Tris-HCl, pH 7,8; 1 mM EDTA, pH 8,0). Poté byla měřená 

koncentrace DNA spektrofotometricky po odseparování magnetických nosičů.  

 
9.3.4 Izolace DNA magnetickými částicemi v prostředí PEG a NaCl 

Izolace pomocí magnetických částic byla provedena z hrubého lyzátu buněk v prostředí 16% 

polyetylenglykolu 6000 (PEG) a 2M NaCl. Do sterilních mikrozkumavek byla připravena 

separační směs, přičemž bylo nutné dodržet pořadí jednotlivých komponent. Komponenty 

separační směsi jsou zaznamenány v Tabulce 5.  

Tabulka č. 5: Složení separační směsi pro izolaci DNA magnetickými částicemi 
Komponenta  Objem  (µl) 

 
sterilní voda  50 
5M NaCl 400 
hrubý lyzát buněk 100 
40% PEG 6000 400 
Magnetické částice 
(2, 0.1 mg/ml)  

50 

Celkem  1000 

 
Připravená směs byla inkubována 10 minut při laboratorní teplotě. Po dobu 10 minut byly 

částice s navázanou DNA separovány pomocí magnetického separátoru. Zkumavky byly 

ponechány v magnetickém pásu a supernatant byl opatrně odpipetován. Následně byl ze separátoru 

odstraněn magnetický pás. Zkumavka obsahující nosič s navázanou DNA byla 2x promyta 70% 

etanolem v objemu 1 ml. Částice byly separovány magnetem 2 minuty při laboratorní teplotě a 

roztok etanolu byl opatrně slit. Zkumavky byly ponechány v horizontální poloze a krátce usušeny 

při laboratorní teplotě. Magnetické částice s navázanou DNA byly resuspendovány v 50 µl TE 

pufru (10 mM Tris-HCl, pH 7,8; 1 mM EDTA, pH 8,0).  

9.3.4.1 Testování podmínek eluce DNA z magnetických nosičů 

Byly testovány různé typy elučních pufrů. Magnetické částice s navázanou DNA byly 

resuspendovány v 50 µl TE pufru pH 7,8 (10 mM Tris-HCl, pH 7,8; 1 mM EDTA, pH 8,0), v TE 

pufru (10mM KCl) o pH 9 a ve fosfátovém pufru o pH 8. Eluce probíhala po dobu 30 minut při 

laboratorní teplotě. Eluce do TE pufru s přídavkem KCl (10mM) probíhala při teplotě 90ºC 600 

rpm 15 minut. Kvalita a množství izolované DNA byla ověřena spektrofotometricky a pomocí 

PCR.  
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9.4 STANOVENÍ KONCENTRACE A ČISTOTY DNA 
Koncentrace a čistota izolované DNA byla stanovená měřením na Nanodropu ND-

2000/2000c (Thermo Scientific, USA). Byly měřený hodnoty absorbancí při vlnových délkách 230 

nm (absorpční maximum fenolu), 260 nm (absorpční maximum nukleových kyselin), 280 nm 

(absorpční maximum proteinů) a 320 nm (korekce pozadí). Čistota DNA byla stanovena poměrem 

absorbancí 260 nm/280 nm [102].  

 

9.5 AMPLIFIKACE DNA 
Sekvence použitých primerů a velikost produktů PCR obsahuje Tabulka 6, složení 

odpovídajících PCR směsí je uvedeno v Tabulce 7. V Tabulce 8 jsou shrnuty podmínky 

amplifikace. Amplifikace byla prováděna v celkovém objemu amplifikační směsi 25 µl. Pro 

konvenční PCR byl využit cycler MJ Research Programme Cycler PTC-100 (Watertown, USA). 

Pro PCR v reálném čase byl použit thermo cycler Rotogene 6000 (Corbett Research, Australie) a 

pro analýzu HRM-PCR byly použity cyclery Eco™ Real-Time PCR System (Illumina, USA) a 

LightCycler® Nano (Roche Life Science, USA). Amplifikační směsi byly připravovány ve formě 

master mixů, jejich složení a použité programy jsou uvedeny v tabulkách 6, 7 a 8. Komponenty 

PCR amplifikační směsi byly zakoupeny u firmy Top-Bio, (Praha, ČR). Použité primery byly 

syntetizovány firmou Generi Biotech (Hradec Králové, ČR) a Elisabeth Pharmacon (Brno, ČR). V 

případě potřeby byl amplifikační produkt uchováván při teplotě -20 °C. Vysoko rozlišovací 

analýza křívek tání probíhala podle programu uvedeného v tabulce 9. Vyhodnocení výsledků PCR 

- HRM analýzy bylo provedeno pomocí softwaru LightCycler® Nano Software 1.1. 

Tabulka 6: Sekvence použitých primerů 

Cílová DNA primer Sekvence primeru (5´-3´) Produkt PCR 

(bp) 

citace 

Doména Bacteria F_eub 

R_eub 

TCCTACGGGAGGCAGCAGT 

GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT 

466 [103] 

Rod Lactobacillus LbLMA1rev 

R16-1 

CTCAAAACTAAACAAAGTTTC 

CTTGTACACACCGCCCGTCA 

250 

 

[104] 

Rod Bifidobacterium  Pbi F1 

Pbi R2 

CCGGAATAGCTCC 

GACCATGCACCACCTGTGAA 

914 

 

[44] 

Druh Lactobacillus 

acidophillus 

Aci 16SI 

Aci 16SII 

TCCAAGGAAGCGAAGGAT 

CTCTTCTCGGTCGCTCTA 

750 

 

[105] 

Druh Lactobacillus casei F_case_IS 

R_case_IS 

CTATAAGTAAGCTTTGATCCGGAGATTT 

CTTCCTGCGGGTACTGAGATGT 

132 

 

[103

] 

Druh Lactobacillus F_rham_IS CGGCTGGATCACCTCCTTT 97 [103
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rhamnosus R_rham_IS GCTTGAGGGTAATCCCCTCAA  ] 

Druh    Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus 

F_delb_IS 

R_delb_IS 

CACTTGTACGTTGAAAACTGAATATCTTAA 

CGAACTCTCTCGGTCGCTTT 

94 

 

[103

] 

Druh Lactobacillus 

plantarum 

F_plan_IS 

R_plan_IS 

TGGATCACCTCCTTTCTAAGGAAT 

TGTTCTCGGTTTCATTATGAAAAAATA 

144 

 

[103

] 

Druh Bifidobacterium 

animalis 

Ban F2 

Pbi R1 

AACCTGCCCTGTG 

GCACCACCTGTGAACCG 

925 

 

[44] 

Druh Bifidobacterium 

infantis 

BiINF-1 

BiINF-2 

TTCCAGTTGATCGCATGGTC 

GGAAACCCCATCTCTGGGAT 

828 

 

[106

] 

Druh Bifidobacterium 

longum 

BiLON-1 

BiLON-2 

TTCCAGTTGATCGCATGGTC 

GGGAAGCCGTATCTCTACGA 

831 

 

[106

] 

Druh Bifidobacterium 

breve 

BiBRE-1 

BiBRE-2 
CCGGATGCTCCATCACAC 

ACAAAGTGCCTTGCTCCCT 

288 

 

[106

] 

Gen lai 

Druhu L.acidophilus 

LaLIF4 

LaLIR4 
AGGCGTGGACAAGAAATCT 

ATCACGACGAGGCATGAA 

1378 

 

[107

] 

Gen bsh 

druhu L.casei 

LcBSHFW 

LcBSHRV 
TAAAGGCGAGGAGTTTGTGA 

TCAGACTGACATAATTGCGC 

283 

 

[107

] 

Gen bsh druhu  

B.animalis 

BaBSHFW 

BaBSHRV 
CGAGGATTACGGGGAGAAAA 

TGAATAGCAGTCAGAAAACAG 

772 

 

[107

] 

Gen odc druhu L. 

rhamnosus 

LrODCFW 

LrODCRW 
CCATGCTGATGAAACCTAC 

CCGTTGGAATGTTGTTGGT 

1274 

 

[107

] 
 LAC1 

LAC2 

LAC4 

AGCAGTAGGGAATCTTCCA 

ATTTCACCGCTACACATG 

AGGCAGCAGTAGGGAATCTTC 

345 

 

349 

[95] 

 

        

[108] 
 P1V1 

P2V1 
GCGGCGTGCCTAATACATGC 

TTCCCCACGCGTTACTCACC 

90-99 [109

] 
 Gro F 

Gro R 
GTTTGATCGCGGCTATCTGA 

CCTTGTTGMACGATTTCTTG 

150 [43] 

 3BA-338f 

Primer 1 
ACTCCTACGGGAGGCAGCAG 

CCTACGGGAGGCAGCAG 

338–357 

197 

[110] 

[40] 
 V1F- HRM 

V1R-HRM 
CCTAATACATGCAAGTCGAACG 

GGTTACCCACGTGTTACTCACC 

107 [39] 

 CHAU - V3F 

CHAU – V3R 
CTGTTGTTAGGGAAGAACAAGT 

CTTTCTGGTTAGGTACCGTCAAG 

66          

[96] 
 CHAU – V6F 

CHAU – V6R 
CCTTACCAGGTCTTGACATC 

AGCTGACGACAACCATGC 

92           

[96] 
 poxcDNAFw 

CAGACGCAATGATCAAGGTG 151 [111] 
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poxPromRVC 

poxPromRVT 
AATGCGCCCACTTCTTCATG 

AATGCGCCTACTTCTTCATG 

 

151 

 

Tabulka 7: Složení PCR směsí 

Komponenta  

 
LAC1/LAC2/LAC4 

P1V1/P2V1 

Gro F/Gro R 

3BA-338f/Primer 1/Primer 2 

V1F-HRM/V1R-HRM 

CHAU - V3F/CHAU – V3R 

CHAU – V6F/CHAU – V6R 

poxcDNAFw/ poxPromRVC 

poxcDNAFw/ poxPromRVT 

LbLMA/R16 

PbiF1/PbiR2 

 

Aci 16SI/16SII 
F_case_IS/R_case_IS 
F_rham_IS/R_rham_IS 
F_plan_IS/R_plan_IS 
Ban F2/Pbi R1 
BiINF-1/BiINF-2 
BiLON-1/BiLON-2 
BiBRE-1/BiBRE-2 
F_delb_IS/R_delb_IS 

F_eub/R_eub 
LaLIF4/LaLIR4 
LpLIFW/LpLIRV 

BaBSHFW/BaBSHRV 
LrODCFW/LrODCRV 

 
 

Syto 9 Master Mix 
     12,5 - - - 

voda pro PCR 
9,5 14,5 19 18 

10x reakční pufr 
kompletní 

- 2,5 2,5 2,5 

dNTP směs (10 
mM) 

- 0,5 0,5 0,5 

primer 1 (10 
pmol/µl) 

1,0 1,0 0,5 0,5 

primer 2 (10 
pmol/µl) 

1,0 1,0 0,5 0,5 

Taq 1.1 DNA 
polymeráza  
(1U/µl) 

- 0.5 1 1 

DNA matrice 
1,0 5,0 1 1 

 

Tabulka 8: Amplifikační programy  
Rod Lactobacillus 

L. casei 
B.infantis 
B.breve 

B.longum 
LAC1/LAC2 

P1V1/P2V1 

3BA-338f/Primer1/Primer2  

Rod Bifidobacterium 
L. acidophilus 
L.rhamnosus 
L.delbruckii 
B.animalis 

Gen bsh druhu L.casei 
Gen bsh druhu  B.animalis 
Gen odc druhu L. rhamnosus 

Gen lai druhu 
L.acidophilus 
V1F-HRM/V1R-HRM 

V1F/V1R 

V3F/V3R 

V6F/V6R 

 

L.plantarum 

95˚C/5min  
95˚C/30s  
55˚C/30s  
72˚C/1 min  

30x krok 2-5 72˚C/5min 

95˚C/5min  
95˚C/30s  
58˚C/30s  
72˚C/1 min  

30x krok 2-5 72˚C/5min 

95˚C/5min  
95˚C/30s  
60˚C/30s  
72˚C/1 min  

30x krok 2-5 72˚C/5min 

95˚C/5min  
95˚C/30s  
62˚C/30s  
72˚C/1 min  

30x krok 2-5 

72˚C/5min 
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Tabulka 9: Program HRM – PCR analýzy 

Počáteční teplota 60ºC 

Krok 0,05ºC / 1 s 

Finální teplota 97ºC 

 

9.6 GELOVÁ ELEKTROFORÉZA A DETEKCE PRODUKT Ů PCR 
Ověření kvality izolované DNA a detekce amplifikovaného PCR produktu byla provedena 

pomocí agarosové gelové elektroforézy. Velikost detekovaného produktu PCR byla ověřena za 

využití DNA standardu (100 bp) (Malamité, Moravské Prusy, ČR). Odpovídající navážka agarosy 

(0,8% agarosový gel pro detekci DNA, 1,8% agarosový gel pro detekci PCR produktů) byla 

rozpuštěna ve 100 ml 0,5 x koncentrovaného TBE pufru a suspenze byla důkladně rozvařena v 

mikrovlnné troubě za opakovaného promíchávání. Roztok byl ochlazen na teplotu zhruba 60 ˚C a 

poté byl nalit do čisté vaničky (s hřebínkem) položené na rovné ploše. Po zatuhnutí (30 minut) byl 

na gel nanášen vzorek DNA smíchaný se Stop pufrem (6 x koncentrovaný) v poměru 5:1. Vzorky 

byly nanášeny do komůrek vzniklých po vyjmutí hřebínku. Gel byl opatrně převrstven 0,5 x 

koncentrovaným TBE pufrem. Elektroforéza probíhala při napětí o velikosti 60 V po dobu 90 

minut. Gel byl barven v roztoku ethidiumbromidu (0,5 µg/ml) po dobu 30 minut. Obarvený gel byl 

opláchnut v destilované vodě a prohlížen na transiluminátoru v UV světle (305 nm). Pro 

dokumentaci byl gel vyfotografován.  

 

 

 

 

 



10 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Výsledky jsou tematicky rozděleny a diskutovány v rámci jednotlivých kapitol. Jednotlivé dílčí 

závěry byly publikovány na konferencích formou posterů nebo přednášek.  

 
10.1 TESTOVÁNÍ PODMÍNEK ADSORPCE NA MAGNETICKÉ ČÁSTICE 

Testování podmínek adsorpce probíhalo na modelové DNA z kuřecích erytrocytů. Testování 

bylo zaměřené na použití rozdílných hodnot pH fosfátového pufru a doby adsorpce, tedy navázání 

DNA na magnetické částice. Naměřené hodnoty koncentrací DNA jsou zaznamenány v tabulce 10.  

 

Testování pH fosfátového pufru a doby inkubace 

Byla připravená separační směs podle tabulky 4 v kapitole metody 8.3.3. Jako matrice byla 

použitá DNA z kuřecích erytrocytů. Byly testovány polymerní mikročástice P(HEMA-co-GMA)- 

NH2 (2 mg/ml) a nanočástice F79/L3-PLL (2 mg/ml), specifikace obou těchto částic je v kapitole 

metody 7.3. Inkubace probíhala po dobu 15, 30, 45 a 60 minut. Byl použit fosfátový pufr o 

různých hodnotách pH (7, 7.6 a 8). Uvedené koncentrace DNA byly měřeny spektrofometricky a 

jsou uvedeny v ng/µl.     

 

Tabulka 10: Testování adsorpce DNA (ng/µl) z kuřecích erytrocytů na magnetické částice 

  pH 7 pH 7,6 pH 8 

Částice 

(2mg/ml) 

Doba 
inkubace 
(min) 

A B A B A B 

F
79

/L
3-

P
LL

 15 95,7 ± 0,3 44,0 ± 0,2 104,3 ± 0,1 44,2 ± 0,2 105,5 ± 0,3 44,2 ± 0,2 

30 101,7 ± 0,3 45,3 ± 0,3 95,2 ± 0,3 42,6 ± 0,2 103,5 ± 0,2 43,0 ± 0,1 

45 98,6 ± 0,3 44,7 ± 0,2 101,1 ± 0,1 43,5 ± 0,3 106,6 ± 0,1 46,8 ± 0,3 

60 100,4 ± 0,3 45,5 ± 0,3 98,6 ± 0,1 47,9 ± 0,1 104,5 ± 0,2 45,2 ± 0,4 

P
(H

E
M

A
-c

o-

G
M

A
)-

N
H

2 15 95,0 ± 0,2 46,8 ± 0,1 97,7 ± 0,1 46,9 ± 0,2 100,5 ± 0,2 44,3 ± 0,3 

30 106,4 ± 0,1  47,3 ± 0,1 102,7 ± 0,2 45,4 ± 0,2 98,6 ± 0,1 42,4 ± 0,5 

45 97,6 ± 0,6 46,7 ± 0,2 99,5 ± 0,4 44,0 ± 0,2 99,5 ± 0,3 44,1 ± 0,3 

60 96,3 ± 0,1 43,2 ± 0,2 100,5 ± 0,3 42,6 ± 0,2 102,6 ± 0,1 43,5 ± 0,3 
A: Koncentrace DNA kuřecích erytrocytů v čase nula bez magnetických částic B: Koncentrace DNA v supernatantu po adsorpci  

Bylo testováno množství DNA navázané na magnetické částice pomocí sledování koncentrace 

DNA v supernatantů po inkubační době. Pozornost byla zaměřená na pH použitého fosfátového 

pufru k navázání na magnetické částice. Optimalizace byla prováděna za účelem zjištění vhodných 

podmínek pro izolaci genomové DNA z čistých bakteriálních kultur převážně bakterií mléčného 

kvašení a ve vybraných probiotických potravinových doplňcích stravy běžně dostupné v komerční 

síti. Množství DNA ve výchozí separační směsi (bez magnetických částic) se podle 

spektrofotometrického měření pohybovalo v rozmezí ± 95 – 106 ng/µl. Medián množství DNA ve 

výchozí separační směsi z uvedených výsledku je 100,5 ng/µl.  Měření množství DNA 
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v supernatantech po oddělení magnetických částic s nasorbovanou DNA z kuřecích erytrocytů 

ukazuje, že v supernatantech zůstává značné množství nenavázané DNA.  Střední množství této 

nenavázané DNA je 44,3 ng/µl což odpovídá 44%. Použitím různých hodnot pH (7, 7.6 a 8) 

použitého fosfátového pufru v separační směsi se nepodařilo zvýšit adsorpci na testované 

magnetické částice. Doba navázání DNA na magnetické nosiče byla testována ve zvolených 

intervalech 15, 30, 45 a 60 minut a ukázalo se, že tato doba neovlivňuje množství DNA navázané 

na magnetické částice, proto pro další použití byl vybrán nejkratší testovaný čas (15 min.).  

Neadsorbovaná DNA z kuřecích erytrocytů byla vizualizovaná pomocí gelové agarósové (0,8%) 

elektroforézy (obr. 11). Na gel bylo naneseno 30 µl vzorků.   

 

 
Obrázek č. 11: Gelová agarósová elektroforéza – koncentrace DNA v supernatantech po 

odseparování magnetických nosičů s navázanou DNA.     

Běh číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Koncentrace (ng/µl) 44,0 43,3 44,2 42,6 44,2 43,0 46,8 47,3 46,9 45,4 44,3 42,4 

 

Gelovou elektroforézou supernatantů bylo potvrzeno, že v separační směsi po oddělení 

magnetických částic s navázanou DNA zůstává značné množství DNA. Tento jev se nepodařilo 

ovlivnit ani zvýšením pH fosfátového pufru použitého k adsorpci na magnetické částice. Pro další 

analýzy byl vybrán fosfátový pufr o pH 7,6 a doba inkubace 15 minut.  

 
10.2 TESTOVÁNÍ ELUCE Z MAGNETICKÝCH ČÁSTIC 

Testování podmínek eluce probíhalo na modelové DNA z kuřecích erytrocytů. Testování bylo 

zaměřené na použití rozdílných hodnot pH (9, 10) elučního TE pufru a doby potřebné pro eluci 

(vyvázání DNA z magnetických částic). Dále byla pozornost zaměřená na teplotu vhodnou pro 

eluci. Naměřené hodnoty koncentraci DNA po eluci jsou zaznamenány v tabulce 11.  

 

Testování pH TE pufru, teploty a doby eluce 

Byla připravená separační směs podle tabulky 4 v kapitole metody 8.3.3., po předešlém 

testování byl vybrán fosfátový pufr o pH 7,6. Jako matrice byla použita DNA z kuřecích 

erytrocytů. Byly testovány polymerní mikročástice P(HEMA-co-GMA)-NH2 (2 mg/ml) a 
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nanočástice F79/L3-PLL (2 mg/ml), specifikace obou těchto částic je v kapitole metody 7.3. 

Testován byl TE pufr o pH 9 a 10. Eluce probíhala za laboratorní teploty (22ºC), a zvýšených 

teplot 55, 70 a 90 ºC. Dále byl pozorován vliv doby na eluci (15, 30 a 60 minut a po dobu 18 

hodin). Uvedené koncentrace DNA byly měřeny spektrofometricky.   

Tabulka 11: Testování eluce DNA (ng/µl) kuřecích erytrocytů z magnetických částic   

 pH 9 pH 10 

Částice 

(2mg/ml) 

Doba 

eluce 

(min) 

22ºC 55ºC 70ºC 90ºC 22ºC 55ºC 70ºC 90ºC 

F
79

/L
3-

P
LL

 15 3,4±0,05 14,4±0,09 20,5±0,04 21,3±0,04 2,5±0,04 10,4±0,10 18,9±0,08 19,2±0,08 

30 3,6±0,05 15,2±0,08 21,2±0,10 21,3±0,04 2,9±0,05 11,0±0,05 18,9±0,04 19,2±0,00 

60 3,6±0,08 15,6±0,04 23,4±0,04 24,0±0,08 3,1±0,05 10,9±0,05 19,6±0,08 20,7±0,08 

18h 4,3±0,08 19,4±0,04 23,2±0,04 25,6±0,09 3,4±0,09 12,4±0,10 19,8±0,08 21,5±0,08 

P
(H

E
M

A
-c

o-

G
M

A
)-

N
H

2
 15 1,4±0,04 6,3±0,08 9,4±0,04 11,0±0,10 1,2±0,04 3,5±0,08 8,8±0,08 8,9±0,04 

30 1,3±0,08 8,8±0,04 11,0±0,08 14,2±0,08 1,3±0,00 4,2±0,09 8,7±0,00 9,0±0,08 

60 1,5±0,04 7,7±0,08 12,1±0,04 15,2±0,25 1,3±0,05 3,8±0,10 9,1±0,08 8,9±0,15 

18h 1,5±0,08 9,1±0,10 12,3±0,04 19,9±0,08 1,5±0,05 5,3±0,08 9,2±0,04 9,5±0,04 

 

Bylo testováno množství DNA eluované z magnetických částic. Koncentrace byla měřena 

spektrofotometricky, jako blank byl použit TE pufr. Pozornost byla zaměřená na pH (9,10) TE 

pufru a doby nutné k eluci DNA z magnetických částic. Pozornost byla dále zaměřená na teplotu 

během eluce. Eluce probíhala za laboratorní teploty (22 ºC) a zvýšených teplot 55 ºC, 70 ºC a 90 

ºC. Optimalizace byla prováděna na modelové DNA z kuřecích erytrocytů, získané výsledky 

slouží pro aplikaci izolace DNA z probiotických bakterií mléčného kvašení a k použití takto 

izolované DNA pro další molekulárně biologické metody, jakými jsou PCR a její modifikace. Byly 

testovány dva druhy magnetických částic mikročástice P(HEMA-co-GMA)-NH2 (2 mg/ml) a 

nanočástice F79/L3-PLL (2 mg/ml). V obou případech došlo k eluci dostatečného množství DNA 

pro následné molekulárně diagnostické metody. Podle hodnot koncentrace DNA se jeví lepšími pro 

izolaci DNA nanočástice F79/L3-PLL, pomocí těchto částic byla eluovaná DNA ve vyšších 

koncentracích. Rozdíly v jednotlivých měřeních byly závislé na zvolené době eluce, a to sice ve 

většině případů takto: čím delší doba eluce, tím vyšší hodnoty koncentrací DNA. Mezi hodnotami 

koncentrace DNA po 60 minutové eluci a 18 hodinové eluci nebyly zjištěny velké rozdíly, byla 

tedy vybrána jako nejvhodnější doba eluce 60 minut. Podobně docházelo k zvyšování hodnot 

koncentrací DNA při použití zvýšených teplot.  
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Tabulka 12: Testování eluce DNA – čistota eluované DNA pro TE pufr o hodnotě pH 9. 

  pH 9 

Částice 

(2mg/ml) 

Doba 

eluce 

(min) 

22ºC 55ºC 70ºC 90ºC 

A 260 A280 260/280 A 260 A280 260/280 A 260 A280 260/280 A 260 A280 260/280 

F
79

/L
3-

P
LL

 

15 0,071 0,038 1,88 0,184 0,110 1,67 0,650 0,408 1,59 0,188 0,168 1,12 

30 0,18 0,097 1,85 0,172 0,111 1,55 0,625 0,389 1,61 0,199 0,178 1,12 

60 0,079 0,048 1,66 0,213 0,150 1,41 0,669 0,421 1,59 0,311 0,254 1,22 

18h 0,086 0,047 1,84 0,199 0,153 1,3 0,239 0,163 1,46 0,282 0,236 1,2 

P
(H

E
M

A
-c

o-

G
M

A
)-

N
H

2
 

15 0,075 0,048 1,54 0,195 0,132 1,48 0,210 0,132 1,59 0,287 0,250 1,15 

30 0,207 0,112 1,84 0,267 0,236 1,13 0,218 0,136 1,61 0,190 0,157 1,21 

60 0,168 0,097 1,74 0,288 0,25 1,16 0,184 0,119 1,55 0,208 0,177 1,18 

18h 0,058 0,029 1,99 0,278 0,255 1,09 0,108 0,069 1,57 0,205 0,186 1,1 

 

Tabulka 13: Testování eluce DNA – čistota eluované DNA pro TE pufr o hodnotě pH 10. 

  pH 10 

Částice 

(2mg/ml) 

Doba 

eluce 

(min) 

22ºC 55ºC 70ºC 90ºC 

A 260 A280 260/280 A 260 A280 260/280 A 260 A280 260/280 A 260 A280 260/280 

F
79

/L
3-

P
LL

 

15 0,325 0.206 1,57 0,284 0,203 1,4 0,342 0,220 1,55 0,131 0,110 1,2 

30 0,230 0,132 1,75 0,343 0,240 1,43 0,340 0,229 1,49 0,239 0,172 1,39 

60 0,393 0,220 1,79 0,342 0,241 1,42 0,357 0,233 1,53 0,230 0,161 1,43 

18h 0,104 0,060 1,72 0,335 0,241 1,39 0,194 0,130 1,49 0,246 0,185 1,34 

P
(H

E
M

A
-c

o-

G
M

A
)-

N
H

2
 

15 0,309 0,152 2,03 0,594 0,411 1,45 0,387 0,244 1,59 0,267 0,236 1,13 

30 0,470 0,270 1,74 0,576 0,409 1,41 0,325 0,206 1,57 0,288 0,250 1,16 

60 0,372 0,207 1,79 0,582 0,408 1,43 0,337 0,225 1,5 0,278 0,255 1,09 

18h 0,500 0,253 1,97 0,550 0,385 1,43 0,510 0,330 1,54 0,187 0,158 1,19 

 

 

Nevýhodou eluce za zvýšených teplot však byla hodnota kvality a čistoty takto eluované DNA 

(tabulka 12, 13), během zvýšených teplot docházelo k rozpouštění dalších látek, a proto byla 

čistota eluované DNA snížená. Porovnáním hodnot koncentrací pro výběr pH TE pufru můžeme 

vyhodnotit pH 9 jako lepší v porovnání s hodnotou pH 10. Pro aplikaci na kmeny bakterií 

mléčného kvašení byl vybrán jako nejvhodnější TE pufr o hodnotě pH 9, teplota eluce 22 ºC a 
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doba eluce 60 minut.  

Z důvodu zvýšení hodnot koncentrací eluované DNA byl testován přídavek NaCl (1M, 2M) a 

KCl (10mM) do TE pufru (pH 9). Výsledné hodnoty množství DNA pro upravený eluční pufr jsou 

zaznamenány v tabulce 14. 

Tabulka 14: Testování eluce DNA (ng/µl) kuřecích erytrocytů z magnetických částic po přidání 

NaCl a KCl. 

 F79/L3-PLL  P(HEMA-co-GMA)-NH2  

1M NaCl (0,2M) 2,6 0,9 

2M NaCl (0,4M) 0,2 0,1 

10mM KCl (2 mM) 4,4 2,6 

 

Bylo testováno množství DNA eluované z magnetických částic P(HEMA-co-GMA)-NH2 (2 

mg/ml) a nanočástic F79/L3-PLL (2 mg/ml).  Koncentrace byla měřená spektrofotometricky, jako 

blank byl použit TE pufr. Pozornost byla zaměřená na přidání NaCl o výsledné koncentraci 0,2 M, 

0,4 M (1M, 2M) a KCl 2mM (10mM) k TE pufru. Z dosažených výsledků experimentů 

zaměřujících se na eluci DNA z magnetických částic se jeví jako vhodný prostředek pro zvýšení 

účinnosti eluce přidání 10mM KCl k TE pufru o pH 9. U magnetických částic P(HEMA-co-

GMA)-NH2 došlo ke zvýšení koncentrace DNA o 1,1 ng/µl z původní hodnoty 1,5 ng/µl na 2,6 

ng/µl. Procentuálně se tedy jedná o zvýšení o 42%. Jako nevhodné se naopak jeví přidání 2M 

NaCl, kde došlo ke snížení hodnot koncentrací DNA. K obdobným výsledkům jsme dospěli také 

v případě nanočástice F79/L3-PLL kdy došlo ke zvýšení koncentrace eluované DNA o 0,8 ng/µl z 

původní hodnoty 3,6 ng/µl na 4,4 ng/µl. V obou případech došlo ke snížení koncentrací po přidání 

NaCl.  

 
10.3  TESTOVÁNÍ OPTIMALIZOVANÉHO POSTUPU IZOLACE DNA 

KMENE LACTOBACILLUS GASSERI K7  

V předešlých podkapitolách byl testován postup izolace DNA na modelové DNA z kuřecích 

erytrocytů. Byl rozsáhle testován postup adsorpce a následné eluce z magnetických částic dvou 

typů, mikročástice P(HEMA-co-GMA)-NH2 (2 mg/ml) a nanočástice F79/L3-PLL (2 mg/ml).  

Podle výsledků byl zvolen postup za použití fosfátového pufru o pH 7,6 a době inkubace 15 minut 

pro adsorpci na magnetické částice obou typů.  Jako nejvhodnější postup pro eluci z magnetických 

částic byl zvolen TE pufr o pH 9 a eluce 60 minut za pokojové teploty (22 ºC). Jako vhodným 

prostředkem pro zvýšení množství DNA se jeví přidání 10mM KCl k TE pufru. Tento postup 

sloužil jako metodický postup pro aplikaci na bakteriální kmeny převážně baktérií mléčného 

kvašení a také pro izolaci DNA z reálných vzorků, jakými jsou potravinové doplňky stravy. Postup 

byl testován na kmeni Lactobacillus gasseri K7. Přítomnost bakteriální DNA byla ověřená 

metodou PCR s primery specifickými pro doménu Bacteria. Specifikace použitých primerů (tab. 

6), amplifikační program (Tab. 8) a složení směsi (Tab. 7) pro PCR jsou uvedeny v tabulkách 
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v kapitole 8.5 metody.  Byl amplifikován specifický produkt PCR – úsek o délce 466 bp. Výsledky 

jsou uvedeny na obrázku č. 12. Pro pozitivní kontrolu byla použita DNA bakteriálního kmene 

Lactobacillus gasseri K7 (10 ng/µl).  

 

 

 
Obrázek č. 12: Agarósová gelová elektroforéza produktů PCR specifických pro doménu Bacteria 

(466bp). 

Běh 

číslo 

Částice 

2mg/ml 

Eluce DNA (ng/µl) Detekce 

produktu PCR   

1 

P
(H

E
M

A
-c

o-

G
M

A
)-

N
H

2 

TE pufr 

pH 9 

1,2  + 

2 2,6  + 

3 3,5  ++ 

4 +10mM KCl 1,2 + 

5 1,8  + 

6 

F
79

/L
3-

P
LL

 TE pufr 

pH 9 

5,2  ++ 

7 6,6  +++ 

8 +10mM KCl 4,4 ++ 

9 6,5  +++ 

10   DNA standard  

11   Negativní - 

466bp 
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kontrola 

12   Pozitivní 

kontrola 

(10 ng/µl) 

+++ 

Detekce produktu PCR: +++ silná, ++ zřetelná, + slabá, -nedetegován 

 

→ Byla izolována DNA v kvalitě vhodné pro PCR. Po amplifikaci všech DNA byly prokázány 

specifické produkty PCR pro doménu Bacteria. Produkty PCR byly různé intenzity v závislosti na 

množství DNA ve směsi pro PCR. 

 
10.4 ZÁV ĚR A DISKUZE 

Testování podmínek adsorpce na magnetické částice 

Byly testovány podmínky adsorpce na magnetické částice dvojího typu: mikročástice 

P(HEMA-co-GMA)-NH2 (2 mg/ml) a nanočástice F79/L3-PLL (2 mg/ml).  Testované podmínky 

zahrnovaly dobu, po které se DNA naváže na magnetické částice a hodnotu pH fosfátového pufru 

použitého v separační směsi. Testování adsorpce probíhalo na modelové DNA z kuřecích 

erytrocytů. Byla sledována koncentrace DNA v separační směsi před adsorpci na magnetické 

částice s navázanou DNA. Střední množství této nenavázané DNA je 44,3 ng/µl, což odpovídá 

44%. Tedy zhruba polovina z původního množství použité DNA zůstává v supernatantech, což 

dokazuje i provedená agarósová gelová elektroforéza těchto supernatantů (obr. 11). Použití 

různých hodnot pH (7, 7.6 a 8) fosfátového pufru v separační směsi neovlivnilo množství DNA, 

která se navázala na magnetické částice. Pro další využití byl vybrán fosfátový pufr pH 7,6. Doba 

navázání DNA na magnetické nosiče byla testována ve zvolených intervalech 15, 30, 45 a 60 

minut a ukázalo se, že tato doba neovlivňuje množství DNA navázané na magnetické částice, proto 

pro další použití byl vybrán nejkratší testovaný čas (15 min.).  

 
Testování eluce DNA z magnetických částic 

Po testování podmínek pro adsorpci DNA na magnetické částice byly testovány podmínky 

eluce. Testování bylo zaměřené na použití rozdílných hodnot pH (9, 10) elučního TE pufru a doby 

potřebné pro eluci, tedy vyvázání DNA z magnetických částic. Dále byla pozornost zaměřená na 

teplotu vhodnou pro eluci.  

Byly stanoveny podmínky eluce z magnetických částic na 60 minut při 22 ºC a použití TE pufru 

o pH 9. Z uvedených výsledků však můžeme vidět, že vyšších hodnot koncentrací bylo dosaženo 

použitím zvýšených teplot. Při těchto teplotách však docházelo k rozpouštění dalších látek a 

čistota DNA byla tímto snížena. Další nevýhodou konkrétně u teploty 90 ºC byla částečná 

denaturace DNA, bylo tedy nutné ponechat vzorky renaturovat alespoň 12 hodin, což negativně 

ovlivňuje celkovou časovou náročnost metody, která cílí na jednoduchost a rychlost. Z tohoto 

důvodu byl také zvolen čas eluce 60 minut. Během eluce 18hodinové se výsledky zásadně nelišily.  
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Vhodným prostředkem pro zvýšení množství DNA se jeví přidání 10mM KCl k TE pufru. 

 

Testování optimalizovaného postupu izolace DNA na kmeni Lactobacillus gasseri K7 

Optimalizovaný postup izolace DNA byl testován na bakteriálním kmeni Lactobacillus 

gasseri K7, který řadíme mezi probiotické kmeny. Přítomnost bakteriální DNA byla ověřená 

metodou PCR s primery specifickými pro doménu Bacteria. Ve všech případech došlo k detekci 

produktu PCR. Pro izolaci bakteriální DNA a DNA z komplexních reálných vzorků byly vybrány 

nanočástice z obsahem poly – Lysinu F79/L3-PLL. Díky těmto částicím bylo naizolováno vetší 

množství DNA ve větší kvalitě. Proto tyto magnetické částice byly využity pro další molekulárně 

biologické metody.   

 
10.5    RODOVÉ A DRUHOVÉ ZA ŘAZENÍ BMK V REÁLNÝCH 

VZORCÍCH,  TESTOVÁNÍ GEN Ů KÓDUJÍCÍCH PROBIOTICKÉ 
VLASTNOSTI  

 

Magnetické částice byly optimalizovány pro aplikace na reálné probiotické doplňky stravy, 

jakými jsou například probiotické tablety. Byla izolována bakteriální DNA ze 4 druhů 

probiotických výrobků, složení a charakterizace těchto tablet je zaznamenána v tabulce 3 kapitole 

7.4 metody. Byl použit optimalizovaný postup z předešlé kapitoly (15 minut adsorpce, eluce 60 

minut při 22ºC od TE pufru a TE pufru s KCl) a doplněn o adsorpci na magnetické částice 

v přítomnosti PEG/NaCl. Pro izolaci byly použity magnetické částice F79/L3 PLL. Koncentrace 

těchto částic byla snížena z 2 mg/ml na 0,1 mg/ml pro snadnější použití při izolaci z komplexních 

reálných vzorků. Výsledné hodnoty koncentrací a čistota DNA jsou zaznamenány v tabulce 15.  

 

Tabulka 15: Koncentrace (c) a čistota (A260/280) DNA (ng/µl) izolované ze 100 µl hrubých 

lyzátů buněk pomocí magnetických nosičů F79/L3 PLL. 
Metoda 
izolace 

 

F79/L3 PLL v prostředí PEG + NaCl F79/L3 PLL v prostředí fosfátového 
pufru 

Eluce TE pufr TE pufr + 
KCl 

Fosfátový 
pufr pH 9 

TE pufr TE pufr + 
KCl 

Fosfátový 
pufr pH 9 

Výrobek c (ng/µl)/ A 260/280 c (ng/µl)/ A 260/280 

Linex®forte  
 

28,4 / 2,13 31,7 / 1,99 27,2 / 1,86 13,6 / 1,57 15,3 / 1,72 7,6 / 1,65 

Laktobacily 
forte  

23,7 / 1,79 22,1 / 1,83 23,3 / 1,34 14,6 / 1,65 26,3 / 1,65 10,6 / 1,43 

Pangamin  
 

46,1 / 1,57 91,3 / 1,47 13,2 / 1,42 29,6 / 1,42 142,3 / 1,5 61,5 / 1,56 

Lactomax  
 

8,6 / 1,65 21,5 / 1,98 8,2 / 1,8 3,8 / 1,5 20,8 / 1,89 10,2 / 1,98 
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Přítomnost bakteriální DNA byla ověřená metodou PCR s primery pro rodovou a druhovou 

identifikaci, dále byla testována přítomnost genů pro probiotické vlastnosti v potravinových 

doplňcích stravy. Specifikace použitých primerů (tab. 6), amplifikační programy (Tab. 8) a složení 

směsí (Tab. 7) pro PCR jsou uvedeny v tabulkách v kapitole 8.5 metody.  Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 16. DNA byla naředěná na 10 ng/µl před použitím pro PCR amplifikaci.  

 

Tabulka 16: Detekce produktu PCR 
 

Linex Pangamin Lactobacily 

 forte 

Lactomax 

 
PEG/NaCl Fosfátový 

pufr 

PEG/NaCl Fosfátový 

pufr 

PEG/NaCl Fosfátový 

pufr 

PEG/NaCl Fosfátový 

pufr 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

R
od

 La
ctoba

cillu
s 

 + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ + + + + + + + + + + + + 

R
o

d
 B

ifido
ba

cte
riu

m 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ + + + + - - + + + + - - 

L
. acid

oph
illu

s 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+ +

+ 

+

+ 

+ + + + + + + + + 

L
. ca

sei 

- - - - - - - - - - - - + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

- - - - - - 

L
. rh

a
m

n
o

su
s 

- - - - - - - - - - - - + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + + + + + + + 
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L
. de

lb
ru

e
ckii  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + 

L
. planta

ru
m 

- - - - - - - - - - - - + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + - - - - - - 

B
.an

im
a

lis 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

- - - - - - +

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

B
.in

fan
tis 

- - - - - - - - - - - - + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

- - - - - - - 

B
.b

re
ve 

- - - - - - - - - - - - + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ + 

+

+ 

+

+ 

- - - - - - 

B
.lon

gu
m

 

- - - - - - - - - - - - + 

+

+ 

+ 

 

 

+

+ 

+ +

+ 

- - - - - - - 

La
liF

/R
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ +

+ 

+ 

+ 

+ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LcB
S

H
F

/R
 

- - - - - - - - - - - - - + 

+

+ 

- + 

+

+ 

+

+ 

- - - - - - - 

B
a

B
S

H
F

/R
 

+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+

+ 

+ +

+ 

+ 

+

+ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LrO
D

C
F

/R
 

- - - - - - - - - - - - - - +

+ 

- - - - - - - - - 

• 1 – TE pufr, 2 – TE pufr/ KCl, 3 – Fosfátový pufr pH 9, +,++,+++ - intenzita produktu 
PCR, modrá – shoda s výrobcem, červená – neshoduje se s deklarovaným obsahem 

 



10.6 ZÁV ĚR A DISKUZE 

Izolace DNA magnetickými nosiči 

 Izolace DNA je důležitým krokem pro identifikaci buněk. DNA byla izolována ze 4 

různých probiotických potravinových doplňků stravy. Izolace byla provedená pomoci 

magnetických nosičů F79/L3 PLL (0,1mg/ml) v prostředí dvou různých adsorpčních směsí a 

následně byla provedena eluce do tří různých elučních pufrů. Spektrofotometrickým stanovením 

koncentrace izolované DNA (Tab. 15) bylo potvrzeno, že nižší koncentrace byly získány při 

použití fosfátového pufru pro adsorpci.  
Bylo provedeno měření absorbance DNA při 260 nm, 280 nm, a byl odečten poměr absorbance 

při 260/280 nm. Dále byla změřena koncentrace DNA. Při různých vlnových délkách absorbují 

různé látky (260 nm – DNA, 280 nm: - proteiny).  Poměr hodnota absorbance 260/280 nm ukazuje 

na čistotu DNA (1,8-2). Pokud je hodnota menší než 1,8, vzorek DNA je znečištěn proteiny. Pokud 

je hodnota větší než 2, vzorek DNA je znečištěn RNA.  

 Bakteriální DNA byla znečištěná převážně proteiny. Všechny vzorky však byly 

amplifikovatelné. Z hodnot absorbance při 260/280nm uvedených v tabulce 15 vyplývá, že pro 

izolaci použitím adsorpčního pufru s přídavkém PEG a NaCl a elučního pufru s KCl došlo 

k vyizolování čisté DNA u 3 ze 4 vzorků (A260/280 = 1,99;1,83;1,47;1,98). Tyto pufry jsou tedy 

vhodné pro izolaci DNA.  

 

Rodově specifické PCR 

 Byla provedena rodově specifická PCR pro rod Lactobacillus a Bifidobacterium. Pro rod 

Lactobacillus byly použity primery LbLMA 1rev a R16-1 [104]. Specifita PCR produktů (250 bp) 

byla ověřena gelovou elektroforézou (Obr. 13).  Pro rod Bifidobacterium byly použity primery 

Pbi F1 a Pbi R2 [44] amplifikující produkty PCR o velikosti 914 bp (Obr. 14). Ve všech výrobcích 

byla prokázána přítomnost rodu Lactobacillus avšak výsledná intenzita amplikonů je v závislosti 

na použitém adsorpčním a elučním pufru. Při použití PEG a NaCl během adsorpce došlo 

k následné detekci produktu PCR, na rozdíl od použití fosfátového pufru pro adsorpci, kdy 

k detekci produktu PCR nedošlo u všech vzorků.  
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Obrázek 13: Gelová elektroforéza produktu PCR (250 bp) specifického pro rod 

Lactobacillus. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl 

– běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – 

běhy č. 14, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; standard běh č. M; 

pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

V případě identifikace rodu Bifidobacterium došlo k prokázání přítomnosti u všech 

použitých potravinových doplňků stravy, ačkoliv výrobce Lactomaxu ve složení udává jen kmeny 

rodu Lactobacillus. Výrobce však deklaruje přítomnost Lactobacillus bifidus, toto označení je však 

zastaralé, dnes se užívá název Bifidobacterium [112]. Přítomnost rodu Bifidobacterium je tedy 

identifikovano správně. I v tomto případě je detekce produktu PCR ovlivněna použitými pufry 

k izolaci. 

 

 

Obrázek 14: Gelová elektroforéza produktu PCR (914 bp) specifického pro rod 

914bp 

250bp 



 56 

Bifidobacterium. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 14, 18, 22; Pangamin – 

PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, 

Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 17, 21, 25; 

standard běh č. 13; pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

Druhově specifické PCR  

 PCR specifická pro druh L. acidophillus  

Byla provedena identifikace přítomnosti DNA druhu L. acidophillus pomocí specifických 

primerů Aci16SI a Aci16SII [105], velikost produktů PCR 750 bp. K prokázání přítomnosti došlo 

u všech použitých potravinových doplňků stravy. Nejintenzivnější amplifikační produkt vykazoval 

výrobek Linex forte, u ostatní výrobků byla potvrzena přítomnost v nižším rozsahu. Výsledky se 

shoduji s deklarovaným obsahem těchto potravinových doplňků stravy. Výsledky amplifikace PCR 

byly vizualizovány na agarósovém elektroforetickém gelu (Obr. 15).  

  

Obrázek 15: Gelová elektroforéza produktu PCR (750 bp) specifického pro druh 

Lactobacillus acidophilus. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; 

Pangamin – PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy 

č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 14, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 

24; standard běh č. M; pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

 PCR specifická pro druh L. casei 

Pro průkaz bakterií druhu L. casei byly použity primery F-case-IS a R-case-IS [103] 

amplifikující produkty PCR o velikosti 132 bp. U tohoto druhu došlo k detekci u všech vzorků 

potravinového doplňku Lactobacily forte, výsledky agarósové elektroforézy jsou na obr. 16. Tyto 

výsledky se shoduji s deklarovaným obsahem. Výrobky Linex forte, Pangamin a Lactomax 

neobsahují L. casei.  

750bp 
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Obrázek 16: Gelová elektroforéza produktu PCR (132 bp) specifického pro druh L. casei. 

(Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, 

Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 14, 18, 

22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; standard běh č. M; pozitivní kontrola 

– PK ;negativní kontrola – NK) 

 

 PCR specifická pro druh L. rhamnosus 

Identikiface druhu L. rhamnosus byla provedena pomoci primerů F-rham-IS a R-rham-IS 

[103] velikost produktů PCR amplifikace byla 97 bp. K detekci došlo u výrobků Lactobacily forte 

a Lactomax. U výrobku Lactomax byl potvrzen obsah L. rhamnosus s nižší intenzitou produktů 

PCR.  Pomoci konvenční PCR s následnou vizualizací na agarosovém gelu (17) nebyla přítomnost 

L. rhamnosus identifikována u výrobků Linex forte a Pargamin, tyto výsledky se shodují 

s uváděným obsahem.  

 

Obrázek 17: Gelová elektroforéza produktu PCR (97 bp) specifického pro druh L. 

rhamnosus. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – 

132bp 

97bp 
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běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – 

běhy č. 14, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; standard běh č. M; 

pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

PCR specifická pro druh L. delbrueckii subsp.bulgaricus 

Druh L. delbrueckii subsp.bulgaricus byl identifikován použitím primerů F-delb-IS a R-

delb-IS [103] s velikosti produktů PCR 94 bp. Tento druh byl identifikován ve výrobku Lactomax. 

Tento výsledek se shoduje s obsahem deklarovaným výrobcem. V tomto případě však záleží na 

použitých pufrech pro izolaci DNA, použitím fosfátového pufru došlo k identifikaci L. delbrueckii 

subsp.bulgaricus. Výsledky amplifikace PCR byly vizualizovány na agarósovém 

elektroforetickém gelu (Obr. 18).    

 

Obrázek 18: Gelová elektroforéza produktu PCR (94 bp) specifického pro druh L. 

delbrueckii subsp.bulgaricus. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 14, 18, 22; 

Pangamin – PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy 

č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 17, 21, 

25; standard běh č. 13; pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

PCR specifická pro druh L. plantarum 

Pro průkaz bakterií druhu L. plantarum byly použity primery F-plan-IS a R-plan-IS [103], 

velikost specifického produktu PCR byla 144 bp. Došlo k prokázání tohoto kmene u výrobku 

Lactobacily forte, tento výsledek potvrzuje výrobcem deklarovaný obsah. V případě použití 

fosfátového pufru pro adsorpci na magnetické částice však intenzita produktů PCR byla ve 

srovnání s PEG/NaCl nižší (Obr. 19). 

94bp 
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Obrázek 19: Gelová elektroforéza produktu PCR (144 bp) specifického pro druh L. 

plantarum. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – 

běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – 

běhy č. 14, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; standard běh č. M; 

pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

PCR specifická pro druh B.animalis 

 Pomocí specifických primerů Ban F2 a Pbi R1 [44]. Velikost produktů byla 925 bp. 

Pozitivní identifikace produktů PCR byla u výrobků Linex forte, Pangamin a Lactomax, tyto 

výsledky odpovídají deklaraci výrobce. Výrobek Lactobacily forte druh B.animalis neobsahuje, 

tyto výsledky byly potvrzeny pomocí PCR s následnou vizualizací na agarósovém 

elektroforetickém gelu (Obr. 20).   

 

Obrázek 20: Gelová elektroforéza produktu PCR (925 bp) specifického pro druh B.animalis. 

(Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, 

Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 14, 18, 

144bp 

925bp 
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22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; standard běh č. M; pozitivní kontrola 

– PK ;negativní kontrola – NK) 

 

PCR specifická pro druh B.infantis 

Identifikace druhu B. infantis byla provedena pomoci primerů BiINF-1 a BiINF-2 [106], 

velikost produktů PCR byl 828 bp. Tento druh byl prokázán u výrobku Lactobacily forte, tyto 

výsledky jsou v souladu s údaji uvedenými na etiketě.  V ostatních výrobcích se druh B.infantis 

nevyskytuje, toto bylo potvrzeno PCR a zaznamenáno na agarósovém gelu na obr. 21.   

 

Obrázek 21: Gelová elektroforéza produktu PCR (828 bp) specifického pro druh B.infantis. 

(Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 14, 18, 22; Pangamin – PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, 

Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 

23; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 17, 21, 25; standard běh č. 13; pozitivní kontrola 

– PK ;negativní kontrola – NK) 

 

PCR specifická pro druh B.breve 

Pro průkaz bakterií druhu B.breve byly použity primery BIBRE-1 a BIBRE-2 [106], 

specifické produkty PCR byly o velikosti 288 bp. Tento druh byl identifikován jen u výrobku 

Lactobacily forte, u ostatních výrobku přítomnost nebyla identifikována, což odpovídá 

deklarovanému obsahu. Výsledky amplifikace PCR jsou vizualizovány na agarósovém gelu na obr. 

22.  

828bp 
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Obrázek 22: Gelová elektroforéza produktu PCR (288 bp) specifického pro druh B.breve. 

(Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, 

Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 18, 

22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Standard (marker) - M; pozitivní 

kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

PCR specifická pro druh B.longum 

Pro průkaz bakterií druhu B.longum byly použity primery BILON-1 a BILON-2 [106], 

specifické produkty PCR byly o velikosti 831 bp. Tento druh byl jako v předešlém případě 

identifikován jen u výrobku Lactobacily forte, u ostatních výrobku přítomnost nebyla 

identifikována, toto je v souladu s údaji uvedenými na etiketě. Výsledky amplifikace PCR jsou 

vizualizovány na agarósovém gelu na obr. 23.  

 

 

Obrázek 23: Gelová elektroforéza produktu PCR (831 bp) specifického pro druh B.longum. 

(Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – běhy č.3,7,11, 

288bp 

831bp 
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Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 18, 

22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Standard (marker) - M; pozitivní 

kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

Celkový souhrn analýzy PCR pro druhovou identifikaci 

Analýzou PCR byl potvrzen deklarovaný obsah všech potravinových doplňků studovaných 

v této práci. Jako nejlepší pro práci se jeví použití PEG/NaCl pro adsorpci na magnetické částice, 

intenzita produktů PCR byla ve většině případů nejsilnější. Tyto výsledky slouží jako podklad pro 

následnou analýzu genu pro probiotické vlastnosti a analýzu HRM – PCR. 

 

PCR genů pro probiotické vlastnosti 

 Po identifikaci jednotlivých druhu probiotických bakterií byla provedena PCR k analýze 

genů kódujících probiotické vlastnosti jednotlivých bakterií.  

 

Gen lai druhu L. acidophillus  

 Specifický produkt PCR pro gen lai druhu L. acidophillus byl detekován u výrobku Linex 

forte. Ostatní výrobky podle výrobce obsahují také druh L. acidophillus, výsledky pro druhovou 

identifikaci potvrdily přítomnost L. acidophillus. Touto analýzou se nepodařilo potvrdit obsah 

tohoto druhu a jeho specifický gen lai. Byly použity primery LaLIF4 a LaLIR4, specifické 

produkty PCR byly o velikosti 1378 bp [107]. Výsledky jsou zaznamenány na obr. 24. 

 

Obrázek 24: Gelová elektroforéza produktu PCR (1378 bp) specifického pro gen lai druhu L. 

acidophillus. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – 

běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – 

běhy č. 15, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Standard (marker) - 

1378bp 
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M; pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

Gen bsh druhu L. casei 

 Primery LcBSHF1 a LcBSHR1 bsh genu druhu L.casei byly použity pro vyhledávání bsh 

genu u testovaných výrobků. Specifický produkt byl o velikosti 283 bp [107]. Touto analýzou byl 

prokázan gen bsh u výrobku Lactobacily forte. Tento výsledek potvrzuje také druhově specifická 

PCR, kde u výrobku Lactobacily forte došlo k nejintenzivnější detekci amplikonů (obr. 25).  

 

Obrázek 25: Gelová elektroforéza produktu PCR (283 bp) specifického pro gen bsh druhu L. 

casei. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – běhy 

č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – běhy č. 

15, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Standard (marker) - M; 

pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

Gen bsh druhu B. animalis 

Pro průkaz genu bsh druhu B.animalis byly použity primery BaBSHFW a BaBSHRW o 

velikosti produktů PCR 772 bp [107]. Tento gen byl prokázán jen u výrobku Linex forte. Výsledky 

analyzy PCR vizualizovaném na agarósovém gelu jsou zazanamenány na obr. 26. 

283bp 
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Obrázek 26: Gelová elektroforéza produktu PCR (772 bp) specifického pro gen bsh druhu B. 

animalis. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl – 

běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – 

běhy č. 15, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Standard (marker) - 

M; pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

Gen odc druhu L. rhamnosus 

 Průkaz přítomnosti druhu L. rhamnosus s obsahem genu odc, byly použity specifické 

primery LrODCFW a LrODCRW o velikosti 1274 bp [107]. K průkazu tohoto genu došlo jen u 

jednoho vzorku konkrétně u výrobku Lactobacily forte (obr. 27). Pro tento vzorek byla k adsorpci 

na magnetické částice použita směs s obsahem PEG a NaCl a při eluci fosfátový pufr.  

 

Obrázek 27: Gelová elektroforéza produktu PCR (1274 bp) specifického pro gen odc druhu 

L. rhamnosus. (Linex forte - PEG/NaCl – běhy č.1,5,9, Fosfátový pufr – běhy č. 13, 17, 21; Pangamin – PEG/NaCl 

– běhy č.3,7,11, Fosfátový pufr – běhy č. 15, 19, 23; Lactobacily forte - PEG/NaCl – běhy č.2,6,10, Fosfátový pufr – 

běhy č. 15, 18, 22; Lactomax – PEG/NaCl – běhy č. 4,8,12, Fosfátový pufr – běhy č. 16, 20, 24; Standard (marker) - 

772bp 

1274bp 
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M; pozitivní kontrola – PK ;negativní kontrola – NK) 

 

Celkový souhrn analýzy PCR genů pro probiotické vlastnosti 

Analýzou PCR byly sledovány geny pro probiotické vlastnosti bakterií mléčného kvašení v 

potravinových doplňcích stravy (Linex forte, Pangamin, Lactobacily forte a Lactomax). Výsledky 

jsou zaznamenány v souhrnné tabulce č. 17. Výsledky se plně shodují v případě genu bsh pro druh 

L.casei. Podle druhové identifikace byl L. casei nalezen jen ve výrobku Lactobacily forte, tento 

výrobek tedy obsahuje L. casei i s genem pro odolnost vůči žlučovým solím a kyselému prostředí. 

U bifidobakterií byl tento gen nalezen ve výrobku Linex forte, tento výrobek tedy obsahuje 

deklarované BMK s geny pro probiotické vlastnosti.  Gen pro ornitin dekarboxylázu (odc) druhu 

L. rhamnosus byl nalezen jen u výrobku Lactobacily forte, přítomnost L. rhamnosus byla 

identifikována i u výrobku Lactomax. 

Tabulka č. 17: Souhrny zápis nalezených genů pro probiotické vlastnosti BMK 

v potravinových doplňcích stravy.   

 LaliF/R LcBSHF/R BaBSHF/R LrODCF/R 

Linex forte S S S S 

Pangamin N S N S 

Lactobacily 

forte 

N S S S 

Lactomax N S N N 

S – Shoduje se s druhovou identifikaci, N – Gen nebyl nalezen  

 
10.7 ANALÝZA HRM – PCR 

Za účelem rozlišení bakteriálních druhů rodu Lactobacillus byla použita metoda HRM – PCR 

s využitím různých druhů primerů (tab. 6). Pozornost byla zaměřená na referenční vzorky a dva 

druhy potravinových doplňků stravy Linex forte a Lactobacilly forte. Jako referenční vzorky byly 

použity kmeny Lactobacillus acidophilus CCM 4833T, Lactobacillus casei CCM 7088T, 

Lactobacillus casei CCM 4798, Lactobacillus parasacei CCM 1753T, Lactobacillus plantarum 

CCM 7039T a Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T. DNA referenčních kmenů i potravinových 

doplňků byla izolována různými metodami (fenolová extrakce, komerční kit, magnetické částice - 

F79/L3-PLL a Fkol 77ox). Koncentrace a kvalita izolované DNA jsou zaznamenány v tabulce 18.   

 

 

 



Tabulka 18: Koncentrace (c) a čistota (A260/280) DNA (ng/µl) izolované z potravinových 

doplňků stravy a referenčních vzorků.   

 F79/L3-PLL Fkol 77ox Komerční kit Fenolová extrakce 

 c (ng/µl) A 260/280 c (ng/µl) A 260/280 c (ng/µl) A 260/280 c (ng/µl) A 260/280 

L. casei 7088T 6,7 1,56 3,7 1,86 26,7 1,9 471,3 2,07 

L. plantarum 7039T 9 1,85 2,7 1,7 47,9 1,94 534,9 2,08 

L. rhamnosus 1825T 18,5 1,56 5,9 1,54 23,2 1,92 773 2,06 

L.  casei 4798 8,4 1,74 4,1 1,75 28,5 1,96 686,5 2,04 

L.parasacei 1753T 5,6 1,6 3,8 1,88 31,1 1,96 788,9 2,11 

L. acidophilus 

4833T 10,3 1,84 6,3 1,66 45 1,99 290,8 2,07 

Linex  2,5 1,36 2,9 1,99 17,5 1,98 4498,5 2,06 

Lactobacily  10,1 1,61 9,3 1,76 42,3 1,97 3931,2 2,09 

 

Před samotnou analýzou HRM – PCR byly vzorky DNA o koncentraci vyšší než 20 ng/µl 

vyředěny na výslednou koncentraci 10 ng/µl. Pro analýzu byl použit komerčně dostupný master 

mix SYTO9 smíchaný s PCR vodou, přislušnými primery a DNA matrici podle tabulky 7 

v kapitole metody (8.5). Jednotlivé programy jsou zaznačeny v tabulce 7 a program pro HRM 

analýzu v tabulce 9.  

 
10.7.1  Identifikace druhů rodu Lactobacillus s využitím primeru pro 

hypervariabilní oblasti genu 16s RNA 
Pro identifikaci bakterií mlečného kvašení rodu Lactobacillus byly testovány primery pro 

hypervariabilní oblasti genu 16s RNA. Pro stanovení HRM analýzy k identifikaci bakteriálních 

druhů by produkty PCR měly mít největší rozdíly mezi jednotlivými druhy a měly by být 

konzervativní pro kmeny uvnitř stejného druhu. 16s RNA gen je nejvhodnější pro toto využití. 

Některé příbuzné druhy vykazovaly 98% nebo více homologií v sekvencích genu 16s RNA [96]. 

10.7.2  HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V1 s využitím primer ů V1F-
HRM a V1R-HRM 

Za použití této metody a primerů V1F-HRM a V1R-HRM [39] navržených pro rozlišení 

bakteriálních druhů rodu Lactobacillus, včetně velmi blízce příbuzných druhů Lactobacillus jako 

jsou Lactobacillu casei, Lactobacillus paracasei a Lactobacillus rhamnosus byly zjištěné teploty 

tání charakteristické pro jednotlivé vzorky a jsou zaznamenány v tabulce 19. Křivky tání 

jednotlivých vzorků pro různé metody použité pro izolaci DNA jsou uvedeny na obrázku 28 A, B, 

C a D. 



Tabulka 19: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím primerů 

V1F-HRM a V1R-HRM [39]. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 83,90 83,30 83,28 82,98 

L. plantarum 7039T 81,27 80,76 80,79 80,45 

L. rhamnosus 1825T 80,63 80,61 80,62 80,31 

L.  casei 4798 83,57 83,59 83,68 83,18 

L.paracasei 1753T 83,56 83,59 83,73 83,26 

L. acidophilus 4833T 83,57 84,12 84,42 83,23 

Linex  84,77 84,84 84,28 84,38 

Lactobacily  85,16 84,81 84,30 84,24 
Porovnáním naměřených hodnot jednotlivých vzorků bylo zjištěno, že jednotlivé metody izolace 

DNA nemají velký vliv na teploty tání. Analýzou HRM - PCR byly detekovány jen velmi malé 

rozdíly v metodách izolace DNA jak u referenčních vzorků, tak u vzorků doplňků stravy. 

Diskriminace druhů rodu Lactobacillus je nedostatečná u tohoto páru primerů.   
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            Obrázek 28: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primerů V1F-

HRM a V1R-HRM. (A – izolace DNA pomoci magnetických částic F79/L3-PLL, B – izolace 

DNA pomoci magnetických částic Fkol 77ox, C – izolace DNA pomoci komerčního kitu, D – 

izolace DNA pomoci fenolové extrakce) 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 
L. rhamnosus L. plantarum L.casei 4798 

L. acidophilus 
L.casei 7088 L.paracasei  

 
Linex Lactobacily 

B 
L. rhamnosus 
L. plantarum 

L.casei 7088 L.casei 4798 
 

L.paracasei  
L. acidophilus 

Linex 
Lactobacily 

- - 

C 
L. rhamnosus 
L. plantarum 

L.casei 7088 L.paracasei  
 

L.casei 4798 
 

L. acidophilus Linex 
Lactobacily 

- 

D 
L. rhamnosus 
L. plantarum 

L.casei 7088 L.casei 4798 
L. acidophilus 

L.paracasei  
 

Linex 
Lactobacily 

- - 

 
Produkt amplifikace PCR primerů V1F-V1R, jehož velikost je přibližně 100 bp dlouhý fragment 

bakteriální 16s RNA, umožnil surovou diskriminaci bakterií křivek tání a porovnání jednotlivých 

metod izolace DNA mezi sebou díky sekvenční variabilitě fragmentů. Jak je znázorněno na obr. 

28, tvar křivek tání neumožnil přesnou identifikaci každého druhu, protože různé druhy 

vykazovaly křivky velmi podobných tvarů. Kmeny L. rhamnosus CCM 1825T a L. plantarum 

CCM 7039T mají velmi podobnout teplotu tání a jejich křivky tání jsou skoro totožné, tyto dva 

kmeny se podařilo rozdělit jen v případě použití magnetických částic F79/L3-PLL na obrázku 1A. 

Kmen L. casei CCM 7088T vykazoval totožné křivky tání u všech použitých metod pro izolace 

DNA. Kmeny L. casei CCM 4798, L. paracasei CCM 1753Ta L. acidophilus CCM 4833T nebyly 

dostatečně odděleny ani v jednom případě rozdílných izolací DNA. Potravinové doplňky stravy 

byly od sebe rozlišitelné jen v případě použití magnetických částic F79/L3-PLL, viz  na obrázku 

28A. 

 

10.7.3 HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V1 s využitím primer ů P1V1 a 
P2V2 

Za použití metody HRM – PCR a primerů P1V1 a P2V1 [109] navržených pro rozlišení 

bakteriálních druhů rodu Lactobacillus byly zjištěné teploty tání charakteristické pro jednotlivé 

vzorky a jsou zaznamenány v tabulce 20. Křivky tání jednotlivých vzorků pro různé metody 

použité pro izolaci DNA jsou uvedeny na obrázku 29 A, B, C a D. 



Tabulka 20: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím primerů 

P1V1 a P2V1. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 84,43 84,01 84,45 84,44 

L. plantarum 7039T 82,26 81,71 82,35 82,20 

L. rhamnosus 1825T 82,28 81.75 82,28 81,98 

L.  casei 4798 84,40 84,35 84,91 84,69 

L.paracasei 1753T 84,69 84,30 84,89 84,68 

L. acidophilus 4833T 84,77 84,08 84,82 84.74 

Linex  84,98 84,98 84,98 85,00 

Lactobacily  84,98 84,98 84,98 85,00 

Lactobacily  85,16 84,81 84,30 84,24 
Porovnáním naměřených hodnot jednotlivých vzorků bylo zjištěno, že jednotlivé metody izolace 

DNA nemají velký vliv na teploty tání. Analýzou HRM - PCR byly detekovány jen velmi malé 

rozdíly v metodách izolace DNA jak u referenčních vzorků, tak u vzorků doplňků stravy. 

Diskriminace druhů rodu Lactobacillus je pro tento pár primerů nedostatečná. Výsledky jsou 

zaznamenány na obr. 29 A, B, C, D. 
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Obrázek 29: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primerů P1V1 a P2V1. 

(A – izolace DNA pomoci magnetických částic F79/L3-PLL, B – izolace DNA pomoci 

magnetických částic Fkol 77ox, C – izolace DNA pomoci komerčního kitu, D – izolace DNA 

pomoci fenolové extrakce) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 
L. rhamnosus 
L. plantarum 

L.casei 7088 
L.casei 4798 

L.paracasei  
L. acidophilus 

Linex Lactobacily - - 

B 
L. plantarum L. rhamnosus 

 
L.casei 7088 
 

L.casei 4798 
L. acidophilus 

L.paracasei  
 

Linex Lactobacily 

C 
L. rhamnosus 
L. plantarum 

L.casei 7088 L.paracasei  
L. acidophilus 

L.casei 4798 Linex Lactobacily - 

D 
L. rhamnosus L. plantarum L.casei 7088 L.casei 4798 

L.paracasei  
L. acidophilus 

Linex Lactobacily 
- 

 

Produkt amplifikace PCR primerů P1V1-P2V1, jehož velikost je přibližně 90 - 100 bp dlouhý 

fragment bakteriální 16s RNA, umožnil surovou diskriminaci bakterií křivek tání a porovnání 

jednotlivých metod izolace DNA mezi sebou díky sekvenční variabilitě fragmentů. Jak je 

znázorněno na obr. 29, tvar křivek tání umožnil identifikaci jen některých druhů bakterií mlečného 

kvašení. K rozdělení kmenů L. rhamnosus CCM 1825T, L. plantarum CCM 7039T a L.casei 7088T 

došlo v případě použítí magnetických částic Fkol 77ox a komerčního kitu. V ostatních případech 

nebylo možné tyto kmeny od sebe oddělit. Jako v předešlých případech nedošlo k rozdělení ani 

kmenů L.casei 4798, L.paracasei 1753T a L. acidophilus 4833T. 

10.7.4 HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V3 a V6 s využitím primer ů 
Chau V3F – Chau V3R a Chau V6F – Chau V6R 

Za použití metody HRM – PCR a primerů Chau V3F – Chau V3R a Chau V6F – Chau V6R [96] 

navržených pro rozlišení bakteriálních druhů rodu Lactobacillus. Zjištěné teploty tání 

charakteristické pro jednotlivé vzorky jsou zaznamenány v tabulce 21 a 22. Křivky tání 

jednotlivých vzorků pro různé metody použité pro izolaci DNA jsou uvedeny na obrázku 30 A, B, 

C, D, E, F, G, H. 



Tabulka 21: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím primerů 

Chau V3F – Chau V3R. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 78,55 80,44 78,06 78,12 

L. plantarum 7039T 78,48 78,24 77,74 77,49 

L. rhamnosus 1825T 77,67 77,49 78,50 77,05 

L.  casei 4798 77,92 77,80 78,41 78,25 

L.paracasei 1753T 78,20 78,42 77,75 78,25 

L. acidophilus 4833T 78,12 78,70 78,44 78,17 

Linex  78,08 78,54 78,72 79,25 

Lactobacily  77,35 77,66 77,10 77,12 

 

Z uvedených hodnot pro teploty tání jednotlivých vzorků se nejméně shoduje teplota pro L. 

casei 7088T která je vyšší o zhruba 2 °C, tento posun je také vidět na křivce tání (obr. 30C – křivka 

č. 7). Další hodnotu, která se neshoduje v porovnání s ostatními vzorky pro jednotlivé metody 

izolace DNA, vykazuje L. rhamnosus 1825T izolovaný pomocí komerčního kitu. Tato hodnota je o 

1 °C vyšší. Ostatní hodnoty se výrazně neliší v porovnání s rozdílnými metodami použitými pro 

izolaci DNA.   

 

Tabulka 22: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím primerů 

Chau V6F – Chau V6R. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 82,80 81,82 82,09 82,27 

L. plantarum 7039T 81,29 80,61 80,60 80,84 

L. rhamnosus 1825T 82,73 82,28 82,32 82,25 

L.  casei 4798 82,34 82,28 82,29 82,27 

L.paracasei 1753T 82,35 82,29 82,51 82,37 

L. acidophilus 4833T 82,37 82,38 82,59 82,41 

Linex  82,88 82,74 82,55 82,42 

Lactobacily  82,95 82,63 82,16 82,46 

 

 Z uvedených hodnot pro teploty tání jednotlivých vzorků se od sebe nejvíce liší hodnoty pro 

použití magnetických částic F79/L3 – PLL a Fkol 77ox, rozdíl mezi těmito hodnotami je 1 °C. 

Ostatní hodnoty se od sebe výrazně neliší, toto potvrzuje i analýza HRM – PCR, kdy u všech 

metod izolací DNA nacházíme velmi podobné křivky tání (obr. 30B, D, F, H). 



 72 

    

    

    

    
Obrázek 30: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primerů Chau V3F – 
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Chau V3R a Chau V6F – Chau V6R. (A, B – izolace DNA pomoci magnetických částic F79/L3-

PLL; C, D – izolace DNA pomoci magnetických částic Fkol 77ox; E, F – izolace DNA pomoci 

komerčního kitu; G, H – izolace DNA pomoci fenolové extrakce) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 
 
Lactobacily 

 
L.rhamnosus 
Linex 

L.paracasei  
L. acidophilus 
L. plantarum 
L.casei 4798 

 
L.casei 7088 - - - 

B 
 
L. plantarum 
 

L.paracasei  
L. acidophilus 
L.casei 4798 

L.casei 7088 
Lactobacily 

Linex 
L.rhamnosus 

- - - 

C 
Lactobacily L.casei 4798 L.rhamnosus L. plantarum Linex L.paracasei  

L. acidophilus 
L.casei 7088 

D 
L. plantarum 
 

L.casei 7088 L.casei 4798 
L.paracasei  
L. acidophilus 

Lactobacily 
Linex - - - 

E 
Lactobacily L. plantarum 

 
L.rhamnosus 
L.paracasei  
L. acidophilus 
L.casei 7088 
Linex 

L.casei 4798 
 - - - 

F 
L.plantarum L. casei 7088 L.rhamnosus 

L.casei 4798 
Lactobacily 

L.paracasei  
L. acidophilus 
Linex 

- - - 

G 
Lactobacily L.plantarum L.rhamnosus 

 
L.casei 7088 
L.casei 4798 
L.paracasei  
L. acidophilus 

Linex 
- - 

H 
L.plantarum L. casei 7088 L.rhamnosus 

L.casei 4798 
L.paracasei  
L. acidophilus 
Lactobacily 
Linex 

 
- - - - 

 
Z uvedených křivek tání na obrázku 30B, D, F, H je patrné, že se podařilo oddělit bakteriální kmen 

L. plantarum CCM 7039T u všech typů izolace DNA při použití primerů Chau V6F – Chau V6R 

pro hypervariabilní oblast V6. S využitím magnetických částic Fkol 77ox (obr. 30D) a pomocí 

komerčního kitu (obr. 30F) došlo k dostatečnému rozdělení kmene L. casei 7088T, opět byly 

využity primery Chau V6F – Chau V6R.  Analýzou křivek tání pro primery Chau V3F – Chau 

V3R nedošlo k uspokojivému oddělení sledovaných vzorků. Pro tyto primery není uspokojivý ani 

tvar křivek tání, můžeme tedy konstatovat, že tyto primery jsou nevhodné pro tento typ vzorků.  

 
10.7.5  HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V3 s využitím primer ů 3BA-338f 

- primeru 1 
Za použití metody HRM – PCR a primerů 3BA-338f  [110] - primeru 1 [40] navržených pro 

rozlišení domény Bacteria zaměřených na studium hypervariabilní oblasti genu 16s RNA V3 byly 

zjištěny teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky a jsou zaznamenány v tabulce 23. 

Křivky tání jednotlivých vzorků pro různé metody použité pro izolaci DNA jsou uvedeny na 
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obrázku 31 A, B, C, D. 

 

Tabulka 23: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím primerů 

3BA-338f - primeru 1. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 84,99 84,99 84,99 85,31 

L. plantarum 7039T 75,03 75,03 84,99 82,46 

L. rhamnosus 1825T 84,99 84,99 84,99 86,93 

L.  casei 4798 84,99 84,99 84,87 85,33 

L.paracasei 1753T 84,56 84,96 84,99 85,13 

L. acidophilus 4833T 84,67 84,99 84,99 85,18 

Linex  75,03 75,03 75,03 91,32 

Lactobacily  81,28 81,36 81,57 80,19 

 

Naměřené teploty tání jsou v případě použití kombinace primerů 3BA-338f - primeru 1 

nevypovídajícím údajem. Pouze v případech kmenů L. parasacei 1753T
, L. casei 4798 a L. 

acidophilus 4833T došlo k vytvoření charakteristické křivky tání. V těchto případech se naměřené 

teploty tání od sebe výrazně neliší. 
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Obrázek 31: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primeru 3BA-338f a 

primerů 1. (A – izolace DNA pomocí magnetických částic F79/L3-PLL, B – izolace DNA pomocí 

magnetických částic Fkol 77ox, C – izolace DNA pomocí komerčního kitu, D – izolace DNA 

pomocí fenolové extrakce)  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 
Linex 
L.plantarum 

L.casei 7088 
Lactobacily 

L. rhamnosus L.paracasei  
 

L. acidophilus L.casei 4798 
- 

B 
Linex 
L.plantarum 

Lactobacily L.casei 7088 L. rhamnosus L.paracasei L.casei 4798 L. acidophilus 

C 
Lactobacily Linex L. plantarum L.paracasei  

L.casei 4798 
L. acidophilus L.casei 7088 

L. rhamnosus 
- 

D 
L. plantarum 
Lactobacily 

Linex L.casei 7088 L. acidophilus L. rhamnosus 

L.paracasei L.casei 4798 - 

            

Z výsledků pro analýzu HRM – PCR vyplývá, že k vytvoření správného tvaru křivek tání došlo 

jen v případě kmenů L. parasacei 1753T
, L. casei 4798 a L. acidophilus 4833T nezávisle na použité 

metodě izolace DNA. V ostatních případech je tato analýza neúčinná. Z tohoto důvodu jsou tyto 

primery nevyhovující pro analýzu použitých vzorků.  

 
10.7.6 HRM - PCR pro  spxB gen s využitím primeru poxcDNAFw a primerů 

poxPromRVC, poxPromRVT 

Při použití metody HRM – PCR a primerů poxcDNAFw a primerů poxPromRVC, poxPromRVT  

navržených pro rozlišení baktérií skupiny Lactobacillus casei na základě analýzy  

genu spxB, který kóduje pyruvát oxidázu, byly zjištěny teploty tání charakteristické pro jednotlivé 

vzorky a jsou zaznamenány v tabulce 24 a 25. Křivky tání jednotlivých vzorků pro různé metody 

použité pro izolaci DNA jsou uvedeny na obrázku 32 A,B,C,D,E, F, G, H. 

 



Tabulka 24: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím 
primeru poxcDNAFw a poxPromRVT. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 75,02 82,68 75,03 82,41 

L. plantarum 7039T 82,29 75,02 77,12 82,23 

L. rhamnosus 1825T 83,81 84,34 83,76 83,80 

L.  casei 4798 81,94 82,49 82,30 81,95 

L.parasacei 1753T 82,28 82,62 82,00 81,94 

L. acidophilus 4833T 82,07 82,51 82,05 81,98 

Linex  75,02 76,57 75,03 82,01 

Lactobacily  82,02 75,03 82,19 81,93 

Z uvedených hodnot pro teploty tání jednotlivých vzorků se nejméně shodují teploty pro L. 

casei 7088T a L. plantarum 7039T, u těchto vzorků se teploty tání liší v závislosti na použité 

metodě izolace DNA. Největší rozdíl v naměřených teplotách tání je u vzorků, kdy byly použity 

magnetické částice k izolaci DNA, tento rozdíl činí okolo 7 °C, a to v případě referenčních vzorků 

L. casei 7088T, L. plantarum 7039T. V případech L. rhamnosus 1825T, L.  casei 4798, L.parasacei 

1753T  se od sebe teploty tání příliš neliší. 
 

Tabulka 25: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím 
primeru poxcDNAFw a poxPromRVC. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 78,52 78,77 82,51 82,41 

L. plantarum 7039T 78,54 78,61 78,32 82,23 

L. rhamnosus 1825T 84,41 84,61 84,22 83,80 

L.  casei 4798 82,37 82,65 82,49 81,95 

L.parasacei 1753T 82,59 82,84 82,37 81,94 

L. acidophilus 4833T 82,43 82,63 82,37 81,98 

Linex  78,53 78,80 78,73 82,01 

Lactobacily  78,51 78,15 78,61 81,72 

Jako v prvním případě teploty tání jednotlivých vzorků se nejméně shodují u L. casei 7088T a L. 

plantarum 7039T, u těchto vzorků se teploty tání liší v závislosti na použité metodě izolace DNA. 

Teploty tání jsou podobné při použití fenolové extrakce a komerčního kitu i izolaci DNA, ale jsou 

o zhruba 4 °C vyšší než v případě použití magnetických částic. V ostatních případech nebyly 

nalezeny významné rozdíly u teplot tání.  
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Obrázek 32: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primeru poxcDNAFw a 
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primerů poxPromRVC, poxPromRVT. (A, B – izolace DNA pomocí magnetických částic F79/L3-

PLL, C, D – izolace DNA pomocí magnetických částic Fkol 77ox, E, F – izolace DNA pomocí 

komerčního kitu, G,H – izolace DNA pomocí fenolové extrakce) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
Linex L.casei 7088 Lactobacily L.plantarum L.rhamnosus L. paracasei L.casei 4798 L.acidophilus 

B 
Linex L.casei 7088 Lactobacily L.plantarum L. paracasei L.casei 4798 L.acidophilus L.rhamnosus 

C 
L. plantarum Lactobacily Linex L.casei 7088 L.rhamnosus 

 
L. casei 4798 
L.acidophilus 
L.paracasei 

- - 

D 
L. plantarum Linex Lactobacily L.casei 7088 L.acidophilus L. paracasei L.casei 4798 L.rhamnosus 

E 
L. plantarum Linex L.casei 7088 Lactobacily L.rhamnosus L.acidophilus 

L.paracasei 
L.casei 4798 - 

F 
L. plantarum Lactobacily Linex L.casei 7088 L.rhamnosus L. casei 4798 

L.acidophilus 
L.paracasei 

- - 

G 
L.casei 7088 Linex 

L.plantarum 
Lactobacily L. casei 4798 

L.acidophilus 
L.paracasei 

L.rhamnosus - - - 

H 
Lactobacily Linex L. 

plantarum 
L.casei 7088 L.rhamnosus L. casei 4798 

L.acidophilus 
L.paracasei 

- - 

 
Z uvedených křivek tání na obrázku 32 A, B, D je patrné, že se podařilo oddělit všechny studované 

vzorky. Tyto grafy odpovídají izolacím pomocí magnetických částic. V porovnání těchto dvou 

studovaných párů primerů je účinnější využití primerů poxcDNAFw a poxPromRVC. Primery 

poxPromRVT a poxPromRVC se liší pouze v jedné bázi, i přesto můžeme pozorovat rozdíly ve 

výsledných křivkách tání. Ve všech případech došlo k dostatečnému rozdělení kmenů L. casei 

7088T, L. plantarum 7039T a L. rhamnosus 1825T. 

 

10.7.7 HRM - PCR s využitím primerů LAC1-LAC2 a LAC4 
Za použití metody HRM – PCR a při kombinaci primerů LAC1 – LAC2  [95] a primerů LAC2 – 

LAC4 [108] navržených pro rozlišení bakterií mléčného kvašení zaměřených na studium 

hypervariabilní oblasti genu 16s RNA V3 byly zjištěny teploty tání charakteristické pro jednotlivé 

vzorky a jsou zaznamenány v tabulkách 26 a 27. Křivky tání jednotlivých vzorků pro různé 

metody použité pro izolaci DNA jsou uvedeny na obrázku 32 A, B, C, D, E, F, G, H. 

 



Tabulka 26: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím 
primerů LAC1 – LAC2. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 75,23 75,23 84,85 75,23 

L. plantarum 7039T 75,23 75,23 84,53 76,50 

L. rhamnosus 1825T 75,23 75,23 84,85 75,58 

L.  casei 4798 75,23 75,23 84,85 77,14 

L.paracasei 1753T 75,23 75,23 84,85 76,72 

L. acidophilus 4833T 75,40 75,23 84,85 78,55 

Linex  75,23 75,23 75,83 75,23 

Lactobacily  75,23 75,23 75,23 76,61 
 

Naměřené teploty tání jsou v případě použití kombinace primerů LAC1 – LAC2 nevypovídajícím 

údajem. Pouze v případech kmenů L.parasacei 1753T, L. casei 4798, L. rhamnosus 1825T a L. 

acidophilus 4833T  došlo k vytvoření charakteristické křivky tání, a to jen v případě kdy byl použit 

komerční kit k izolaci DNA. Ostatní teploty tání jsou shodné s negativní kontrolou a nevytvořily 

křivku tání.  

Tabulka 27: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím 
primerů LAC2 – LAC4. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 87,72 86,98 87,02 86,54 

L. plantarum 7039T 86,33 85,95 86,05 85,68 

L. rhamnosus 1825T 86,85 86,89 86,92 86,58 

L.  casei 4798 87,01 86,98 86,98 86,67 

L.paracasei 1753T 86,98 86,94 87,09 86,58 

L. acidophilus 4833T 87,03 87,00 87,57 86,69 

Linex  85,73 86,37 86,34 86,36 

Lactobacily  86,59 86,30 85,61 86,04 

 

Z uvedených hodnot pro teploty tání jednotlivých vzorků se nejméně shoduji teploty pro L. 

casei 7088T, u tohoto vzorku se teploty tání liší v závislosti na použité metodě izolace DNA. Mezi 

teplotami tání pro izolace pomocí magnetických částic F79/L3 PLL a fenolovou extrakci je 

největší rozdíl, a to víc než 1 °C. Ostatní hodnoty teplot tání se od sebe výrazně neliší, ve všech 

případech došlo k vytvoření charakteristické křivky tání (obr. 33 B, D, F, H). 
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Obrázek 33: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primerů LAC1 – LAC2 a 
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primerů LAC2 – LAC4. (A, B – izolace DNA pomocí magnetických částic F79/L3-PLL, C, D – 

izolace DNA pomocí magnetických částic Fkol 77ox, E, F – izolace DNA pomocí komerčního 

kitu, G, H – izolace DNA pomocí fenolové extrakce) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
L. plantarum L.casei 7088 

L.casei 4798 
Linex 

L.rhamnosus Lactobacily L. paracasei L.acidophilus - - 

B 
Linex L.rhamnosus L.casei 4798 

 
L. paracasei L. plantarum L.acidophilus L.casei 7088 

 
Lactobacily 

C 
Linex L. plantarum L.casei 7088 

Lactobacily 
L.casei 4798 
L. paracasei 

L.rhamnosus 
 

L.acidophilus 
 

- - 

D 
L. plantarum L.casei 7088 

 
L. paracasei L.rhamnosus 

L.casei 4798 
Linex Lactobacily L.acidophilus - 

E 
Lactobacily 
Linex 

L.casei 7088 
 

L. 
plantarum 

L.acidophilus L. paracasei L.casei 4798 L.rhamnosus 
 

- 

F 
Lactobacily L.rhamnosus L. 

plantarum 
L.casei 4798 

L. paracasei L.casei 7088 
 

Linex L.acidophilus - 

G 
Linex 
L.casei 4798 
L. plantarum 

L.casei 7088 
 

L.rhamnosus L. paracasei Lactobacily L.acidophilus - - 

H 
L. plantarum Linex L.casei 7088 L.rhamnosus 

L. paracasei 
L.acidophilus 

L.casei 4798 Lactobacily - - 

 
V případě použití primerů LAC1 – LAC2 došlo k vytvoření charakteristických křivek tání jen u 

vzorků L. paracasei 1753T, L. casei 4798 a L. rhamnosus 1825T, a to jen v případě použití 

komerčního kitu k izolaci DNA. V ostatních případech nedošlo k vytvoření charakteristických 

křivek tání a vzorky jsou shodné s negativní kontrolou. Z těchto výsledků vyplýva, že tento typ 

primeru je nevhodný pro analýzu vzorku bakterií mléčného kvašení. Z uvedených křivek tání na 

obrázku 33 B, D, F, H je patrné, že se podařilo oddělit všechny studované vzorky. 

K nejřetelnějšímu rozdělení došlo v případě použití magnetických částic F79/L3 PLL. V porovnání 

těchto dvou studovaných párů primerů je účinnější využití primerů LAC2 – LAC4.  

 

10.7.8 HRM - PCR pro  groEL gen s využitím primeru GRO F - GRO R 
Za použití této metody a primerů GRO F - GRO R [43] navržených pro rozlišení bakteriálních 

druhů rodu Lactobacillus, hlavně velmi blízce příbuzných druhů Lactobacillus jako jsou 

Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei a Lactobacillus rhamnosus, byly zjištěné teploty tání 

charakteristické pro jednotlivé vzorky a jsou zaznamenány v tabulce 28. Křivky tání jednotlivých 

vzorků pro různé metody použité pro izolaci DNA jsou uvedeny na obrázku 34 A, B, C a D. 



Tabulka 28: Teploty tání charakteristické pro jednotlivé vzorky pro HRM -PCR s využitím 
primerů GRO F – GRO R. 

  F79/L3-PLL 
 

Fkol 77ox 
 

Komerční kit 
 

Fenolová 
extrakce 

 Tm (°C) 

L. casei 7088T 80,02 79,96 80,00 79,90 

L. plantarum 7039T 80,79 79,97 80,05 80,46 

L. rhamnosus 1825T 81,34 81,31 81,35 81,28 

L.  casei 4798 81,01 81,01 81,08 80,91 

L.paracasei 1753T 80,94 80,96 81,07 80,88 

L. acidophilus 4833T 81,06 81,02 81,13 80,93 

Linex  75,01 75,00 80,92 80,94 

Lactobacily  80,67 80,73 80,66 80,87 
 

Z uvedených hodnot pro teploty tání jednotlivých vzorků se nejméně shodují teploty pro 

probiotický výrobek Linex forte, u tohoto vzorku se teploty tání liší v závislosti na použité metodě 

izolace DNA. Mezi teplotami tání pro izolace pomocí magnetických částic a fenolové extrakce byl 

naměřen největší rozdíl, a to téměř 6 °C. Ostatní hodnoty teplot tání se od sebe výrazně neliší, ve 

všech případech došlo k vytvoření charakteristické křivky tání (obr. 34 A, B, C, D). 
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Obrázek 34: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primerů GRO F- GRO R. 

(A – izolace DNA pomocí magnetických částic F79/L3-PLL, B – izolace DNA pomocí 

magnetických částic Fkol 77ox, C – izolace DNA pomocí komerčního kitu, D – izolace DNA 

pomocí fenolové extrakce) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 
L. plantarum L.casei 7088 

 
Lactobacily L.casei 4798 

L. paracasei 
L.acidophilus 

L.rhamnosus - - 

B 
L. plantarum Lactobacily L.casei 7088 

 
L. paracasei L.casei 4798 

 
L.acidophilus L.rhamnosus  

C 
L. plantarum L.casei 7088 

 
Lactobacily Linex L.casei 4798 

L. paracasei 
L.acidophilus  

L.rhamnosus  - 

D 
L.casei 7088 
 

L. plantarum  Lactobacily Linex L.casei 4798 
L. paracasei 

L.acidophilus L.rhamnosus 

 

Produkt amplifikace PCR primerů GRO F/ GRO R, jehož velikost je přibližně 150 bp dlouhý 

fragment bakteriální 16S RNA, umožnil surovou diskriminaci bakterií křivek tání a porovnání 

jednotlivých metod izolace DNA mezi sebou díky sekvenční variabilitě fragmentů. Jak je 

znázorněno na obr. 34, tvar křivek tání umožnil identifikaci jen některých druhů bakterií mlečného 

kvašení. Jen v případě použití magnetických částic Fkol 77ox došlo k  rozdělení všech 

studovaných vzorků. V ostatních případech se nepodařilo rozdělit kmeny L.casei 4798, 

L.paracasei 1753T a L. acidophilus 4833T.  



10.8 ZÁV ĚR A DISKUZE 

Za účelem rozlišení bakteriálních druhů rodu Lactobacillus byla použita metoda HRM – PCR 

s využitím primerů pro různé oblasti hypervarabilních regionu genu 16S RNA. Pozornost byla 

zaměřená na referenční vzorky druhů rodu Lactobacillus a dva druhy potravinových doplňků 

stravy Linex forte a Lactobacilly forte. Jako referenční vzorky byly použity kmeny Lactobacillus 

acidophilus CCM 4833T, Lactobacillus casei CCM 7088T, Lactobacillus casei CCM 4798, 

Lactobacillus parasacei CCM 1753T, Lactobacillus plantarum CCM 7039T a Lactobacillus 

rhamnosus CCM 1825T. DNA referenčních kmenů i potravinových doplňků byla izolována 

různými metodami (fenolová extrakce, komerční kit, magnetické částice - F79/L3-PLL, Fkol 

77ox). Bylo využito 10 párů primerů, které jsou zpracovány do 7 podkapitol.  

 
HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V1 s využitím primerů V1F-HRM a V1R-HRM 

Použité primery V1F – HRM/ V1R – HRM [39] jsou navrženy pro uspěšnou diskriminaci druhů 

rodu Lactobacillus, a to především k rozdělení blízce příbuzných druhů L. casei, L. paracasei a L. 

rhamnosus, které řadíme do skupiny L. casei. Porovnání rozdílných metod izolace DNA pro tyto 

druhy skupiny L. casei jsou znázorněný na obr. 35. 

 
Obrázek 35: Křivky tání jednotlivých vzorků pro PCR-HRM s využitím primerů V1F – HRM/ 

V1R – HRM. (1 – L. rhamnosus CCM 1825T , 2 – L. casei CCM 7088T, 3,4 – L. casei CCM 4798, 

L. parasacei CCM 1753T) 

V případě L. rhamnosus CCM 1825T se křivky tání překrývají pro všechny použité metody izolace 

DNA (1), mezi různými izolacemi není patrný rozdíl.  L. rhamnosus CCM 1825T je dobře oddělen 

od ostatních druhů použitých v této analýze. Křivky tání pro L. casei CCM 7088T (2) se překrývají 

jen v případě použití komerčního kitu a magnetických částic Fkol 77ox. V případech  L. casei 

CCM 4798 a L. parasacei CCM 1753T (3,4) nejsou křivký tání jednoznačně odděleny a jednotlivé 

kmeny se shlukují do těchto dvou skupin křivek tání.  
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HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V1 s využitím primerů P1V1 a P2V2 

Analýza HRM – PCR s použitím primerů P1V1 a P2V1 [109], které byly navrženy k rozlišení 

bakteriálních druhů rodu Lactobacillus, nedošlo k uplnému rozdělení všech použitých vzorků. 

Byly nalezeny rozdíly pro jednotlivé metody izolace DNA. Největší rozdíl mezi jednotlivými 

metodami byl nalezen u metody izolace pomocí magnetických částic Fkol 77ox obr. 36 (křivka 

č.1). 

 

 Obrázek 36: Křivky tání L. rhamnosus CCM 1825T pro PCR-HRM s využitím primerů P1V1 - 

P2V1 ( 1 – Fkol 77ox, 2 – fenolová extrakce, komerční kit, F79/L3 PLL) 

 

HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V3 a V6 s využitím primerů Chau V3F – Chau V3R a Chau 

V6F – Chau V6RP 

Primery s označením Chau V3F – Chau V3R a Chau V6F – Chau V6R byly navrženy pro rozlišení 

bakteriálních druhů rodu Lactobacillus. Primery Chau V3F – Chau V3R jsou určeny pro studium 

hypervarabilní oblasti V3 genu 16S RNA a Chau V6F – Chau V6R ke studiu hypervariabilní 

oblasti V6. Pomocí těchto primerů došlo k oddělení L. plantarum CCM 7039T a částečně 

k oddělení L. casei CCM 7088T. Ostatní druhy rodu Lactobacillus se shlukovaly do skupin s velmi 

podobným průběhem křivek tání. Porovnáním obou typů použitých primerů se jeví pro rod 

Lactobacillus vhodnější ke studiu hypervariabilní oblast V6 genu 16S RNA. 

 
HRM - PCR pro hypervariabilní oblast V3 s využitím primeru 3BA-338f a primeru 1 

Byly využity primery 3BA-338f  [110] a primer 1 [40] navržený ke studiu hypervariabilní oblasti 

V3 genu 16S RNA pro rozlišení různých druhů baktérií. K vytvoření charakteristických křivek tání 

došlo jen v případě kmenů L. parasacei CCM 1753T, L. casei 4798 a L. acidophilus CCM 4833T. 
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Ostatní studované vzorky nevytvořily charakteristickou křivku tání. Tento typ použitých primerů 

není vhodný ke studiu bakrérií mléčného kvašení. 

HRM - PCR pro  spxB gen s využitím primeru poxcDNAFw a primerů poxPromRVC, 
poxPromRVT 

Použité primery poxcDNAFw – poxPromRVC a poxPromRVT jsou navrženy pro uspěšnou  

diskriminaci druhů rodu Lactobacillus, a to především k rozdělení blízce příbuzných druhů L. 

casei, L. paracasei a L. rhamnosus, které řadíme do skupiny L. casei. Tato analýza se zaměřuje na 

rozlišení rodu Lactobacillus na základě analýzy genu spxB, který kóduje pyruvát oxidázu.  

Porovnáním obou studovaných párů primerů bylo zjištěno, že je účinnější využití primerů 

poxcDNAFw a poxPromRVC, díky lepší diskriminaci použítých vzorků a vzhledu 

charakteristických křivek tání. Primery poxPromRVT a poxPromRVC se liší pouze v jedné bázi, i 

přesto můžeme pozorovat rozdíly ve výsledných křivkách tání. Ve všech případech došlo k 

dostatečnému rozdělení kmenů L. casei 7088T, L. plantarum 7039T a L. rhamnosus 1825T. 

V případě použití poxcDNAFw a poxPromRVC můžeme pozorovat rozdíly ve výsledných 

křivkách tání pro jednotlivé metody izolace DNA (obr. 37). Z výsledných křivek nejvíce splňuje 

charakteristický průběh křivka pro izolaci DNA komečním kitem (fialová křivka (3)).  

 

Obrázek 37: Křivky tání L. casei CCM 7088T pro PCR-HRM s využitím primerů poxcDNAFw 

a poxPromRVC ( 1 – F79/L3 - PLL, 2 – Fkol 77ox, 3 – fenolová extrakce, komerční kit) 
 

HRM - PCR s využitím primerů LAC1-LAC2 a LAC4 

Byly využity kombinace primerů LAC1 – LAC2  [95] a primerů LAC2 – LAC4 [108] navržených 

pro rozlišení bakterií mléčného kvašení zaměřených na studium hypervariabilní oblasti V3 genu 

16S RNA. První kombinace primerů LAC1 -  LAC2 je pro tento typ vzorků zcela nevhodná, 
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k vytvoření charakteristických křivek tání došlo jen při použití komerčního kitu pro izolaci DNA. 

Pomocí druhé kombinace primerů LAC2 -LAC4 došlo k vytvoření charakteristických křivek tání 

ve všech případech. Využitím magnetických částic F79/L3 – PLL pro izolaci DNA došlo 

k rozdělení všech studovaných vzorků. Druhá kombinace primerů je vhodným prostředkem pro 

studium bakterií mléčného kvašení. Ani pomocí těchto primerů se však nepodařilo identifikovat 

druhy rodu Lactobacillus v potravinových doplňcích stravy Linex forte a Lactobacily.  

HRM - PCR pro  groEL gen s využitím primeru GRO F - GRO R 

Primery GRO F - GRO R [43] byly navržených pro rozlišení bakteriálních druhů rodu 

Lactobacillus, hlavně velmi blízce příbuzných druhů Lactobacillus jako jsou Lactobacillus casei, 

Lactobacillus paracasei a Lactobacillus rhamnosus. Pár primerů GRO F – GRO R je zameřen na 

malou hypervariabilní oblast identifikovanou uvnitř genu groEL rodu Lactobacillus. Gen groEL 

kóduje základní funkce a vykazuje vysokou konzervovanost sekvencí mezi druhy. Využitím 

magnetických částic Fkol 77ox pro izolaci DNA došlo k rozdělení všech studovaných vzorků. 

Analýzou HRM – PCR s těmito primery, které se zaměřují na rozdělení druhů skupiny 

Lactobacillus casei v kombinaci s magnetickými částicemi Fkol 77ox pro izolaci DNA se podařilo 

od sebe rozdělit obtížně identifikovatelné druhy této skupiny (obr. 38). Touto kombinací jsme 

rozdělili i dva studované kmeny druhu L. casei.   

 

Obrázek 38: Křivky tání izolace DNA pomocí Fkol 77ox pro PCR-HRM s využitím primerů GRO 

F/GRO R ( 1 – L. casei CCM 7088T, 2 – L. parasacei CCM 1753T, 3 – L. casei CCM 4798, 4 – L. 

rhamnosus CCM 1825T ) 

 
Celkový souhrn analýzy HRM - PCR s použitím různých párů primerů 

Pro identifikaci bakterií mlečného kvašení rodu Lactobacillus byly testovány primery pro 
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hypervariabilní oblasti genu 16S RNA. Bylo měřeno  10 párů primerů, tato měření jsou rozčleněny 

do 7 podkapitol. Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím primerů LAC2 – LAC4 [108] a 

GRO F – GRO R [43]. Bylo zjištěno, že metoda izolace DNA může ovlivnit výsledné křivky tání 

pro jednotlivé vzorky. Nelze však vybrat metodu pro izolaci DNA, která by byla nejvhodnější pro 

následnou analýzu HRM – PCR. Metoda HRM – PCR se hodí jako doplňková metoda pro jiné 

metody určené k identifikaci bakterií mléčného kvašení. Pomocí této metody se nepodařilo 

identifikovat přesný obsah druhů bakterií mléčného kvašení v potravinových doplňcích stravy 

Linex forte a Lactobacily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ZKRATEK 
BMK   Bakterie mléčného kvašení 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

RNA Ribonukleová kyselina 

dNTPs Deoxynukleosidtrifosfáty 

PCR Polymerázová řetězová reakce 

HRM Vysokorozlišovací analýza křivek tání 

GIT Gastrointestinální trakt 

GRAS  (Generally Recognized As Safe) všeobecně považovány 

za bezpečné 

FDA Úřad pro kontrolu léčiv 

BSH Hydroláza žlučových solí 

MRI Magnetická rezonance 

P(HEMA – co- GMA) Poly(hydroxyethylmethykrylát-co-glycidylmethakrylát) 

PLL poly (Lysin) 

PEG Polyethalenglykol 

PCL Polykaprolakton 

PLGA Kopolymer kyseliny mléčné a glykolové 

PVP Polyvinylpyrrolidon 

BPO Dibenzoylperoxid 

PDI Index polydisperzity 

Tm Teplota tání 

EMBL Evropská laboratoř molekulární biologie 

EBI Evropský institut bioinformatiky 

NCBI Národní centrum pro biotechnologické informační 

databáze 

DDBJ Databáze DNA Japonska 

MRS            de Mann, Rogosa a Sharpe medium 

SDS            (sodium dodecyl sulphate) dodecylsulfát sodný 
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