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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přítomnosti bakterie Listeria spp. v prostředí 

potravinářské výrobny pomocí metody stěrů a PCR. Teoretická část zahrnuje seznámení 

s rodem Listeria. Popisuje způsobovanou nemoc, její příznaky a léčbu. Dále rozebírá téma 

nukleových kyselin, DNA a také přibližuje jednotlivé metody pro stanovení přítomnosti 

Listeria spp. V experimentální části jsou tyto metody prověřovány a porovnány mezi sebou. 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with verification of bacteria Listeria spp. in food production 

environment by swabbing methods and PCR methods. The theoretical part includes 

an introduction to the genus Listeria. It describes the disease caused by this bacteria, 

its symptoms and treatment. It discusses the topic of nucleic acids, DNA and also introduces 

the various methods for determining the presence of Listeria spp. These methods are tested 

and compared with each other in the experimental part. 
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1 ÚVOD 

Bakterie jsou pro lidstvo v mnoha ohledech prospěšné, ale často bývají i neprospěšné, 

dokonce škodlivé. Ty s příznivými účinky nejen pro člověka můžeme najít i ve střevní 

mikroflóře. Mnohé nám pomáhají např. v potravinářském průmyslu při výrobě 

fermentovaných potravin, jiné zase rozkládají odpadní látky v čistírnách odpadních vod. 

Avšak tato bakalářská práce byla věnována rodu Liateria, blíže patogenní bakterii Listreria 

monocytogenes. Jedná se o grampozitivní bakterii vyhledávající vlhká prostředí. Při pozření 

potravy infikované L. monocytogenes může dojít k propuknutí nemoci listeriózy. Toto 

onemocnění postihuje výhradně osoby s oslabeným imunitním systémem, ale je nebezpečné 

i pro těhotné ženy a děti.  Pro předcházení bakteriálního onemocnění způsobeného pozřením 

infikovaného jídla je v současné době ve světě kladen důraz na kvalitu potravin před 

kvantitou. Na tuto skutečnost se musí zaměřit především výrobci potravin, kteří používají 

suroviny v syrovém stavu. 

Tato práce vznikla ve spolupráci s mezinárodní společností Mondelēz International 

za účelem určit nejvhodnější metodu pro každodenní stanovování vzorků na přítomnost 

Listeria spps. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Bakterie 

Bakterie jsou jednobuněčné organismy prokaryotyckého typu. Z evolučního hlediska tvoří 

jednu ze tří domén života na Zemi (Bacteria, Archaea a Eukarya). S výjimkou mykoplazmat 

mají bakterie buněčnou stěnu, jejíž chemický základ tvoří peptidoglykan. Neobsahují ale 

mitochondrie a plastidy. Bakteriální DNA je tvořena jednou kružnicovou molekulou 

nazývanou nukleoid (prokaryotické jádro neohraničené vůči cytoplazmě membránou). Geny 

bakterií neobsahují introny a jsou většinou organizovány do transkripčních jednotek typu 

operonů. Při syntéze polypeptidového řetězce se v ribozomech na první místo řadí 

aminokyselina N-formylmetionin. Bakterie se rozmnožují výhradně nepohlavně, binárním 

dělením nebo pučením. Jsou autotrofní i heterotrofní a řada z nich je patogenní [1]. 

2.1.1 Rod Listeria 

Listerie tvoří krátké (0,5 až 2 µm) tyčky se zakulacenými konci. Jedná se o grampozitivní 

nesporulující a neacidorezistentní bakterie. Optimální teplota pro pohyblivost, ke které jsou 

vybaveny několika peritrichálními bičíky, je v rozmezí 20 až 25 °C. Ideální růstová teplota je 

však 30 až 37 °C. Rostou za fakultativně anaerobních podmínek, jsou chemoorganotrofní 

s fermantatorním metabolismem. Hlavním fermentačním produktem glukózy je L(+)-laktát. 

Okyselují i řadu dalších cukrů, ale za tvorby plynu. Hydrolyzují eskulin, ale ne želatinu, ureu 

ani kasein a jsou pohyblivé (peritrichální bičíky). Druhy Listeria monocytogenes, viz Obr. 1, 

a L. ivanovii mohou být patogenní pro člověka i zvířata. Virulence L. monocytogenes bývá 

v závislosti na kmenu silně variabilní. Avšak druhy. L. innocua a L. seeligeri se považují 

za nepatogenní [2]. 

 

Obr. 1: Listeria monocytogenes, zvětšení 41 250krát [3]. 

2.1.1.1 Listeria monocytogenes  

L. monocytogenes je psychrotrofní bakterie, která roste v poměrně širokém rozmezí hodnot 

pH 5,0 až 9,0. V kyselejším prostředí (pH < 3,5) je neaktivní. Optimální teplotní interval 

pro rozmnožování je 30 až 37 °C. Ovšem množí se již při 2,5 °C a maximální teplota, 

při které se dokáže rozmnožovat je 44 °C. Její generační čas (čas zdvojení) je při 4 až 5 °C 

13 až 25 h, při 10 až 13 °C 5 až 9 hodin a při teplotě 35 °C 0,6 h. Některé kmeny jeví růst 

i při teplotách blízkých bodu mrazu 1 až 0,4 °C s generačním časem 62 až 131 h. Proto se 

může, i když pomalu, množit také v prostorách ledniček [4]. 
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2.1.1.2 Taxonomie 

Taxonomie je vědním oborem, který se zabývá identifikací, pojmenováním a klasifikací 

organismů. Účelem klasifikace je uspořádání organismů do příbuzných skupin pomocí 

charakteristických taxonů s cílem poskytnout jednotnou a přehlednou identifikaci organismu. 

Taxon je dostatečně ohraničený soubor žijících i vymřelých organismů, který lze přijmout 

jako jednotku na jakékoli úrovni klasifikace (např. Listeria monocytogenes viz Tab. 1) [5]. 

Tab. 1: Taxonomická klasifikace L. monocytogenes [6]. 

doména Bacteria 

kmen Firmicutes 

třída Bacili 

řád Bacillales 

čeleď Listeriaceae 

rod Listeria 

druh Listeria monocytogenes 

2.1.1.3 Výskyt 

L. monocytogenes se vyskytuje především ve vlhkém prostředí. Nejčastěji ji můžeme najít 

v bahně, vodě, na rostlinách nebo v trávicím traktu volně žijících živočichů. Nemoc bývá 

většinou bezpříznaková, a tudíž i neléčená. To může vést až ke kontaminaci masa 

při porážce [7]. 

2.2 Listerióza 

Listerióza je nemoc způsobená především požitím potravy infikované bakterií 

L. monocytogenes. Toto onemocnění postihuje především těhotné ženy, novorozence a osoby 

v důchodovém věku s oslabeným imunitním systémem [8]. 

2.2.1 Příznaky a rizika 

Příznaky listeriózy jsou obvykle horečka, svalová bolest a často také příznaky onemocnění 

trávicího traktu např. nevolnost, průjem či zvracení. Při rozšíření nákazy a napadení nervové 

soustavy se mohou objevit příznaky jako ztráta rovnováhy, bolest hlavy nebo zmatenost [9]. 

Zmenšení rizika nákazy nebo úplnému předejití onemocnění lze dosáhnout pokyny 

podobnými pro prevenci jiných onemocnění z potravy, jako například salmonelózy. Důležité 

je nepožívat syrovou potravu živočišného původu. Syrové maso je potřeba důkladně vařit 

a skladovat ho mimo zeleninu a jiných uvařených potravin. Dále se vyhýbat 

nepasterizovanému mléku nebo potravinám ze syrového mléka. A v neposlední řadě 

dodržovat základní hygienu při manipulaci se syrovými potravinami: mytí rukou 

a kuchyňského náčiní [10]. 
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2.2.2 Léčba 

Léčba nakažených osob probíhá pomocí antibiotik. Nejčastěji používaným lékem je 

ampicilin. Pokud se jedná o zvlášť těžký případ, kombinuje se s gentamycinem. Dojde-li 

k onemocnění během těhotenství, mohou nakažení plodu zabránit antibiotika okamžitě 

podaná těhotné ženě. U případů nakažení kojence se používají stejná antibiotika jako 

pro dospělé. Léčba není vždy úspěšná a může dojít i v případě včasného léčení k úmrtí 

nakažených osob [11]. 

Ve světě je prokázán celkem vysoký podíl bacilonosičů. Studie udávají asi 1 až 3 % 

zdravých lidí, kteří vylučují L. monocytogenes ve stolici bez předchozího kontaktu se zdrojem 

kontaminace. V roce 2015 v Evropské unii onemocnělo listeriózou 2200 osob, což odpovídá 

současnému výskytu listeriózy dvou až pěti případů za rok na milion obyvatel. Úmrtí nastalo 

v 270 případech [12]. 

2.3 Nukleové kyseliny 

Nukleové kyseliny jsou hlavní molekuly buňky nesoucí genetické informace. Řídí syntézu 

proteinů a určují dědičné vlastnosti každé živé bytosti. Dvě hlavní třídy nukleových kyselin 

jsou deoxyribonukleová kyselina (DNA) a ribonukleová kyselina (RNA). DNA je hlavní plán 

života a představuje genetický materiál ve všech volně žijících organismech a většině virů. 

RNA je genetický materiál určitých virů, ale nachází se také ve všech živých buňkách, kde má 

důležitou roli v určitých procesech, jako je tvorba proteinů [13]. 

Nukleové kyseliny jsou z chemického hlediska polynukleotidy. Každý nukleotid sestává 

z aromatické báze obsahující dusík připojené k pentózovému (pětikarbonovému) cukru, který 

je zase připojen k fosfátové skupině. Každá nukleová kyselina obsahuje čtyři z pěti možných 

bází: adenin (A), guanin (G), cytosin (C), thymin (T) a uracil (U). A a G jsou kategorizovány 

jako puriny a C, T a U se řadí mezi pyrimidiny. Všechny nukleové kyseliny obsahují báze A, 

C a G; T se však nachází pouze v DNA, zatímco U se nachází v RNA. Pentózový cukr v DNA 

(2'-deoxyribóza) se liší od cukru v RNA (ribóza) nepřítomností hydroxylové skupiny (OH) 

na 2 'uhlíku cukerného kruhu, viz Obr. 2. Dusíkaté báze se vážou na 1'-hydroxylovou skupinu 

pentózového cukru a tím vytváří glykosidickou vazbou. Fosfátová skupina spojuje následné 

cukerné zbytky přemostěním 5'-hydroxylové skupiny na jednom cukru k 3'-hydroxylové 

skupině dalšího cukru v řetězci. Tyto vazby se nazývají fosfodiesterové a jsou stejné v RNA 

i DNA [1, 13]. 

 

Obr. 2: Struktura ribózy a deoxyribózy a znázornění fosfátové a glykosidické vazby. 
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2.3.1 Struktura DNA 

Molekula DNA může být jedno-řetězcová až čtyř-řetězcová (jedno-řetězcová a dvou-

řetězcová u virů, dvou-řetězcová, tzv. dvoušroubovice u buněčných organismů, troj-řetězcová 

dočasně při crossing-overu, čtyř-řetězcová – Hollidayův spoj). Dvoušroubovici DNA tvoří 

dva navzájem spletené antiparalelní řetězce, jeden řetězec probíhá směrem od 5´ ke 3´-konci 

a druhý ve směru 3´–5´. Oba řetězce jsou k sobě vázány mezi komplementárními bázemi 

vodíkovými můstky: A tvoří 2 vodíkové vazby s T a G tvoří 3 vodíkové vazby s C, 

viz Obr. 3 [14, 15]. 

 

Obr. 3: Schéma dvoušroubovice DNA [16]. 

2.3.2 Denaturace DNA 

Dvouřetězcová struktura DNA může být rozvolněna ohřátím na vysokou teplotu nebo 

zvýšením koncentrace soli. Jedná se o porušení prostorové struktury molekuly. Rozpojí se 

páry bází, ale zůstávají navázány na fosfodiesterovou páteř polymeru. Důsledkem toho dojde 

k rozdělení dvoušroubovice, ztrátě viskozity a navýšení optické absorbance. Teplota, při které 

dojde ke zvýšení absorbance o polovinu celkového vzestupu, se nazývá bod tání 

neboli Tm [17]. 

2.3.3 Replikace DNA 

Při replikaci DNA se vždy nejdříve vytvoří replikační vidlice v místě ori (iniciačním bodě). 

V replikační vidlici se dvoušroubovice DNA rozestoupí vlivem přerušení vodíkových vazeb 

a vznikají dvě komplementární ramena DNA. Tímto se vytvoří prostor potřebný k navázání 

potřebných proteinů a enzymů katalyzujících replikaci. Replikační vidlice se otevírá ve směru 

replikace, pokud se rozevírá jen jedním směrem, jde o replikaci jednosměrnou, pohybuje-li se 

v obou směrech od počátku, jedná se o replikaci dvousměrnou. Replikace probíhá 

semikonservativně, což znamená, že v nové molekule DNA je vždy jedno vlákno z původní 

dvoušroubovice DNA a druhé je nově nasyntetizované [4, 18]. 
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Na replikaci bakteriální DNA se podílí následující řada enzymů: 

 DNA-polymerázy: katalyzují na matricovém řetězci DNA syntézu 

komplementárního řetězce DNA. Polymerace probíhá ve směru 5´→3´, za přítomnosti 

DNA- nebo RNA-primerů 

o DNA-polymeráza I: má polymerizační funkci 

o DNA-polymeráza III: je složená z více podjednotek. Při replikaci bakteriální 

DNA katalyzuje syntézu vedoucího řetězce a Ogasakiho fragmentů. 

 DNA-ligáza: katalyzuje spojování polydeoxyribonukleotidů, tj. vytvoření 

fosfodiesterové vazby mezi 5´-koncem a 3´-koncem DNA řetězců. Uplatňuje se 

při spojování Ogasakiho fragmentů do souvislého řetězce. 

 DNA-primáza: katalyzuje syntézu primerů, od jehož 3´-konce se syntetizuje krátký 

polydeoxyribonukleotid nazývaný Okazakiho fragment. 

 DNA-heligázy: katalyzují odvíjení DNA řetězců helixu rušením vodíkových vazeb. 

Tato aktivita je spřažena s hydrolýzou ATP. Energie uvolněná hydrolýzou využívá 

heligáza k odvíjecí reakci [19]. 

2.4 Vzorkování – stěry 

Obecně platí, že odběry vzorků pro jednotlivé potraviny a přísady nebo stěry pracovních 

ploch a odpadních jímek jsou předepsány normou. Odebraný vzorek k analýze musí být 

reprezentativní, což znamená, že musí obsahovat průměrné složení stanovované potraviny. 

V případě stěrů musí být vzorek odebrán z dostatečně velké plochy. Počet a velikost 

odebraných vzorků se může lišit pro různé potraviny a závisí na principu kontroly. 

Vzorkování probíhá asepticky a pomocí sterilních sáčků a nástrojů. Nesterilních pomůcky 

musí být předem vydezinfikovány, jinak hrozí nežádoucí mikrobiální kontaminace a ovlivnění 

výsledků analýzy [20]. 

2.5 Plotnová metoda 

Jedná se o kultivační metodu používanou pro průkaz (kvalita) nebo stanovení počtu (kvantita) 

určitých rodů nebo druhů mikroorganismů, které se vyznačují podobnými fyziologickými 

vlastnostmi [21]. 

2.6 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction, PCR) je základní metoda 

molekulární biologie sloužící k amplifikaci (pomnožení) sekvencí DNA nebo RNA in vitro. 

Tato metoda využívá enzym DNA-polymerázu a synteticky připravené oligonukleotidy. PCR 

je velmi citlivá metoda a lze jí použít i pro zjištění velmi malého množství nukleové kyseliny 

ve vzorku (postačí i jediná molekula DNA) [22]. 

K úspěšné reakci je zapotřebí neporušená část DNA, která má být amplifikována. 

Pro zajištění specifity reakce je důležitým předpokladem navržení vhodných 

oligonukleotidových primerů. Vše vychází z obecné znalosti struktury DNA, kterou chceme 

pomnožit. Je tedy nutné znát hraniční sekvence úseků fragmentu, na které jsou příslušné 

primery komplementární [23]. 
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2.6.1 Historie PCR 

Polymerázová řetězová reakce byla vynalezena chemikem Karym Banks Mullisem, který byl 

později za svůj úspěšný objev PCR odměněn v roce 1993, kdy získal Nobelovu cenu 

za chemii. Praktické aspekty procesu PCR byly v 80. letech vyvinuty vědci z firmy Cetus 

Corporation, kde pracoval i Mullis. Demonstrovali proveditelnost koncepce, kterou Mullis 

navrhl. Jelikož DNA polymeráza nesnáší vysoké teploty, využili vědci enzym izolovaný 

z bakterie Thermus Aquaticus žijící v teplých pramenech. Díky tohoto enzymu pod označením 

Taq DNA polymeráza se procedura významně zkrátila a zjednodušila. Vzhledem k možnosti 

použití vyšších teplot při vazbě primerů se zvýšila i specifičnost metody. PCR se stala hlavní 

částí podnikání firmy, než v roce 1991 prodali práva na PCR společnosti Roche Molecular 

Systems za 300 milionů dolarů [24]. 

Metoda PCR se v dnešní době objevuje v mnoha vědeckých oborech. Hojně se využívá 

v kriminalistice a imunologii, diagnostice dědičných chorob či modifikovaných potravin, 

při mapování genomu, a také při detekci infekčních mikroorganismů v potravinách, vodě 

i půdě [25]. 

2.6.2 Princip metody 

Matricová DNA může být genomická i komplementární (získaná RT-PCR z extraktu RNA, 

viz kapitola 2.6.3.2). Amplifikace je založena na replikaci DNA templátu. Proces PCR je 

rozdělen do následujících tří fází [26]. 

2.6.2.1 Denaturace 

Jedná se o rozdělení dvou řetězců DNA zvýšením teploty. Provádí se při teplotě 94 °C 

(denaturační teplota). Při této teplotě je matrice DNA denaturována: dojde k narušení 

vodíkových vazeb. Dvoušroubovice DNA se rozvolní a vzniká tak jednovláknová DNA, 

viz Obr. 4 [27]. 

 

Obr. 4: Schéma denaturace DNA [26]. 

2.6.2.2 Annealing 

Nasednutí primerů je druhým krokem a provádí se při teplotě mezi 40 a 70 °C (teplota 

hybridizace primerů). Krátké oligonukleotidové primery nasednou na komplementární úseky 

DNA, která má být amplifikována, viz Obr. 5. Snížení teploty umožňuje, aby se vodíkové 

vazby reformovaly, a tak se hybridizovaly komplementární řetězce [28]. 
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Obr. 5: Schéma nasednutí primerů na jednořetězcovou DNA [26]. 

2.6.2.3 Elongace 

Prodloužení se provádí při teplotě 72 °C (elongační teplota). Je to syntéza komplementárního 

řetězce, viz Obr. 6. Při 72 °C se Taq DNA polymeráza váže na jednovláknové DNA 

s primerem a katalyzuje replikaci. Taq DNA polymeráza pracuje se směsí 

deoxyribonukleotidtrifosfátů čtyř bází: adeninu – dATP, guaninu – dGTP, cytosinu – dCTP 

a thyminu – dTTP. V dalším cyklu jsou fragmenty syntetizované v předchozím cyklu matricí. 

PCR umožňuje amplifikovat sekvence, jejichž velikost je menší než 6 kilobáz. Celý proces je 

velmi rychlý, trvá asi 2 až 3 hodiny pro 30 opakovacích cyklů. Řetězová reakce poskytuje 

exponenciální amplifikaci původní DNA. Pomocí počtu cyklů (n), lze dopočítat počet 

nasyntetizovaných kopií (2
n
) [27, 29]. 

 

Obr. 6: Schéma syntézy komplementárního řetězce DNA [26]. 

2.6.3 Modifikace PCR 

Specializovanější varianty PCR vycházející ze standartní PCR. 

2.6.3.1 Hot start PCR 

Technika PCR s horkým startem snižuje riziko nespecifické amplifikace. Je to díky použitých 

enzymů polymeráz, které jsou při pokojových teplotách neaktivní. Polymerázová aktivita je 

za nízkých teplot inhibována různými protilátkami nebo chemickými modifikacemi. 

Při dosažení reakčních teplot během PCR cyklování se polymeráza disociuje od svého 

inhibitoru a zahájí polymeraci [30, 31]. 
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2.6.3.2 Reverse transcription PCR 

PCR s reverzní transkripcí (RT-PCR) se používá k amplifikaci RNA cílů. RNA templát je 

přeměněn enzymem reverzní transkriptázy na komplementární (c)DNA. Ta později slouží 

jako templát pro amplifikaci pomocí PCR. RT-PCR lze provést dvěma způsoby. 

Jednostupňová RT-PCR kombinuje RT reakci a PCR reakci ve stejné zkumavce a pufru. 

U dvoustupňové RT-PCR je syntetizovaná (c)DNA přenesena do druhé zkumavky 

pro PCR [32, 33]. 

2.6.3.3 Quantitative PCR 

Kvantitativní PCR (Q-PCR) někdy nazývaná real-time PCR je metoda, kterou lze určit 

množství produktu PCR v reálném čase. Ke kvantifikaci je použito fluorescenčního substrátu, 

který se váže na DNA v průběhu každého cyklu. V detektoru je pak sledována fluorescence, 

která je vyzařována substrátem až po navázání na DNA. Výchozí fluorescenční signál je 

přímo úměrný množství PCR produktů [34]. 

2.6.3.4 Multiplex PCR 

Mnohonásobná PCR využívá více párů primerů, díky kterým dochází k amplifikaci více 

cílových sekvencí při jedné reakci. Tato technika vyžaduje dvě nebo více sond, které lze 

od sebe odlišit a detekovat současně. Vzhledem ke zvýšenému počtu primerů je pro úspěšnou 

reakci rozhodující správný návrh primerů [35]. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Fortes E. a kol. stanovovali L. monocytogenes pomocí 3M molekulárního detekčního 

systému (3M MDS). Celkem 391 vzorků pro detekci bylo pořízeno z maloobchodních 

prodejen (120 vzorků) a továren na zpracování plodů moře (72 vzorků), masa (100 vzorků) 

a mléčných výrobků (99 vzorků). Vzorky byly sejmuty pomocí 3M stěrových houbiček 

s Dey/Engley neutralizujícím pufrem. Obohacení vzorků bylo provedeno přidáním 225 ml 

3M modifikovaného regeneračního bujonu (3M mLRB) přímo do odběrového sáčku 

s houbičkou. Obohacené vzorky byly důkladně homogenizovány a inkubovány při 37 °C 

po dobu 22 nebo 48 hodin. Po uplynutí dané časové doby bylo odebráno 20 µl z každého 

vzorku do jednotlivých 3M lyzačních zkumavek. Zkumavky byly inkubovány při 100 ± 1 °C 

po dobu 15 minut. Následně byly zkumavky ihned přesunuty do chladícího bloku na dalších 

10 minut. Obsah zkumavek byl poté promíchán převrácením a ponechán 5 minut ležet. 

Po ustálení bylo z lyzačních zkumavek přeneseno 20 µl vzorku lyzátu do reagenční zkumavky 

a obsah byl promíchán. Zavíčkované zkumavky byly umístěny do stojánku, který byl vložen 

do přístroje. Pro každý vzorek byl proveden kontrolní test matrice. Dále byla pro každý set 

vzorků zpracovávaných dohromady provedena jedna pozitivní kontrola procesu (inokulovaný 

bujon), jedna negativní kontrola procesu (nenaočkovaný bujon), jedna negativní kontrola 

testovací sady a kontrola činidla testovací sady. Pozitivní výsledky byly hlášeny v reálném 

čase, zatímco negativní výsledky byly zobrazeny až na konci měření (po 75 minutách). 

Pro srovnání a potvrzení 3M MDS výsledků bylo po 22 a 48 hodinách obohacování odebráno 

dalších 50 µl vzorků pro izolaci Listerie spp. Tento objem byl přenesen na modifikovaný 

Oxford agar (MOX). Misky s agarem byly inkubovány při 30 °C po dobu 48 hodin. Kolonie 

vykazující typickou morfologii Listerií (šedozelené kolonie s černým kruhem) byly přeneseny 

do L. monocytogenes plating media (LMPM), kde byly inkubovány při 35 °C po 48 hodin. 

Výsledkem byly bílé kolonie, které byly přeneseny na misky s agarem BHI, a následně 

inkubovány při 37 °C po 24 hodin. Všechny izoláty byly konzervovány při 280 °C v BHI 

s 15 % glycerolu. Jako pozitivní kontrola byl použit L. monocytogenes 10403S (FSL X1-001). 

Negativní kontrolou bylo nezaočkované obohacovací médium. 

V Tab. 2 jsou znázorněny výsledky z obou metod po 22 i 48 hodinách od odběru. 

Z 391 testovaných vzorků bylo 74 vzorků pozitivních jak z 3M tak kultivační metody, 

310 vzorků negativních oběma metodami, 2 vzorky byly pozitivní 3M MDS ale negativní 

kultivační metodou, a jeden vzorek byl negativní 3M MDS a pozitivní kultivační metodou. 

Před vyhodnocením byly ze sady odebrány celkem čtyři vzorky z důvodu možné křížové 

kontaminace během testování [36]. 
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Tab. 2: Shoda výsledků mezi metodou 3M MDS a kultivační metodou po obohacení v 3M mLRB 

bujonu. Pozitivní výsledek (+), negativní výsledek (–) [36]. 

shoda 

vzorků 

počet 

vzorků 

3M MDS kultivační metoda 

22 h 48 h 22 h 48 h 

úplná 

310 − − − − 

65 + + + + 

3 − + − + 

1 + − + − 

částečná 

2 − + + + 

1 − − + + 

3 + + − + 

2 + − − − 

Stewart D a Gendel S. M. testovali specifitu a citlivost BAX PCR systému pro detekci 

L. monocytogenes. Testovali dva aspekty specifity systému BAX pro L. monocytogenes. 

Zaprvé, schopnost systému rozlišovat mezi Listeria spp. byla testována pomocí čistých kultur 

5 kmenů L. monocytogenes, 2 kmenů L. grayi a po jednom kmenu L. innocua, L. seeligeri 

a L. ivanovii. Pozitivní reakce byly získány se všemi kmeny L. monocytogenes. U všech 

jiných Listeria spp. nebyla pozorována žádná pozitivní reakce. Zadruhé schopnost systému 

BAX odlišit L. monocytogenes od jiných potravinových kontaminantů: Bacillus cereus, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonela stanley 

a Staphylococcus aureus. Výsledkem bylo, že u všech reakcí s ne-Listeria spp. nebyla 

detekována žádná amplifikace. Citlivost testu BAX byla testována se sériovým ředěním 

(od 10
8
 do 10

3
 kolonotvorných jednotek [cfu] na ml) jednodenních kmenů L. monocytogenes 

5617 a 1072. Ačkoli byla pozorována určitá variabilita, systém byl obecně schopen detekovat 

L. monocytogenes při přibližně 10
5
 cfu/ml. Tato citlivost byla označena za dostačující, jelikož 

nebude mít za následek falešně pozitivní reakce ze zbytkové DNA neživotaschopných 

buněk [37]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Chemikálie 

Poloviční bujón podle Fraisera (½ FB médium), složení viz Tab. 3. 

Tab. 3: Poloviční bujón podle Fraisera 

složení tekutého média c [g∙l
-1

] 

živočišný hydrolyzát 5,0 

kaseinový hydrolyzát 5,0 

masový extrakt 5,0 

kvasničný extrakt 5,0 

chlorid sodný 20,0 

hydrogenfosforečnan disodný dihydrát 12,0 

dihydrogenfosforečnan draselný 1,35 

eskulin 1,0 

Bujón podle Frasera (FB méduim), složení viz Tab. 4 

Tab. 4: Bujón podle Fraisera 

složení tekutého média c [g∙l
-1

] 

živočišný hydrolyzát 5,0 

kaseinový hydrolyzát 5,0 

masový extrakt 5,0 

kvasničný extrakt 5,0 

chlorid sodný 20,0 

hydrogenfosforečnan disodný dihydrát 12,0 

dihydrogenfosforečnan draselný 1,35 

eskulin 1,0 

chlorid lithný 3,0 

sodná sůl kyseliny nalidixonové 0,02 

Selektivní půda pro izolaci Palcam (agar Palcam), složení viz Tab. 5 

Tab. 5: Selektivní půda pro izolaci Palcam (Oxoid) 

složení tuhého média c [g∙l
-1

] 

krevní agar (báze) 39 

kvasniční extrakt 3 

glukóza 0,5 

eskulin 0,8 

citronan železito-amonný 0,5 

manitol 10 

fenolová červeň 0,08 

chlorid lithný 15 
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Agar pro listerie podle Ottavianiho a Agostiho (ALOA agar), viz Tab. 6 

Tab. 6: Agar pro listerie podle Ottavianiho a Agostiho (ALOA agar) 

složení tuhého média c [g∙l
-1

] 

živočišný hydrolyzát 18 

kaseinový hydrolyzát 6 

kvasniční extrakt 10 

pyruvát sodný 2 

glukóza 2 

glycerofosfát hořečnatý 1 

síran hořečnatý (bezvodý) 0,5 

chlorid sodný 5 

chlorid lithný 10 

hidrogenfosforečnan disodný (bezvodý) 2,5 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukopyranosid 0,05 

agar 12–18 

4.2 Příprava vzorku 

4.2.1 Vzorkování 

Vzorkování probíhalo setřením min. 100 cm
2
 povrchu místa odběru (kanály, povrch myčky 

a mycí vany) pomocí sterilních houbiček nasycených neutralizačním médiem. Použité 

houbičky byly uloženy do sterilních sáčků. 

4.2.2 Inkubace 

4.2.2.1 Primární 

Do sáčku s houbičkou byla po odběru vzorků přidána selektivní půda se sníženou koncentrací 

inhibičních složek. Bylo použito 100 ml ½ FB média předehřátého na laboratorní teplotu. 

Zároveň byl připraven slepý vzorek 10 ml ½ FB média. Poté byly vzorky inkubovány 

při teplotě 30 ± 1 °C po dobu 24 ± 2 hod. 

4.2.2.2 Sekundární 

Po 24 hodinách následovalo sekundární pomnožení v selektivní půdě. Z výchozí suspenze 

½ FB média bylo přeočkováno 100 µl vzorku do 10 ml FB média předehřátého na laboratorní 

teplotu. Inkubace probíhala při teplotě 37 ± 1 °C po dobu 24 ± 2 hod. 

4.3 Plotnová metoda 

4.3.1 Očkování na selektivní půdy 

Veškeré odebrané vzorky byly po primární i sekundární inkubaci naočkovány na Petriho 

misky (PM) vždy po jedné misce na agar Palcam (arbitrážní médium) a také po jedné misce 

na ALOA agar (komplementární médium). Výchozí suspenze ½ FB a FB média byla 

promíchána a kličkou nanesena na PM s živnou půdou. Přeočkování bylo prováděno sterilní 

jednorázovou kličkou pomocí křížového roztěru, která byla posléze vyhozena do biologického 

odpadu. 
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4.3.2 Inkubace 

Naočkované PM byly uloženy do termostatu předehřátého na 37 ± 1 °C. Samotná inkubace 

probíhala po dobu 48 hodin. Kontrolní pozorování probíhalo po 24 hodinách a na konci 

inkubace. 

4.4 PCR metoda 

Bylo použito systémů BAX a 3M. Jedná se o automatizované real time PCR systémy 

používající komerční kit s předdefinovanými primery a složením reakční směsi pro rod 

Listeria. 

4.4.1 Stanovení pomocí systému BAX 

4.4.1.1 Lýza buněk 

Nejprve bylo potřeba do stojánku přichystat odpovídající počet zkumavek s lyzačním 

roztokem (LS zkumavek). U systému BAX je lyzační roztok již součástí kitu pro stanovení 

Listeria Genus. Do odvíčkovaných LS zkumavek byly jednotlivě pipetovány vzorky 

ze sekundárního pomnožení, vždy 25 µl do středu 200 µl lyzačního roztoku. Takto přenesené 

vzorky bylo zapotřebí minimálně třikrát promíchat pipetou. Poté byly LS zkumavky uzavřeny 

víčky. 

Stojánek s LS zkumavkami byl umístěn na 60 minut do termobloku o teplotě 55 ± 2 °C. 

Následně byl přeložen na 10 minut do termobloku o teplotě 95 ± 3 °C. Po uplynulé době byl 

stojánek vložen na 5 minut do chladícího bloku temperovaného na 2 až 8 °C. 

4.4.1.2 Příprava PCR zkumavek a transfer lyzátu 

Na PCR chladící blok vyjmutý z ledničky byla položena PCR destička. Do ní byl vložen 

odpovídající počet PCR zkumavek, tak aby jejich umístění přesně odpovídalo označeným 

jamkám v systémovém softwaru.  

Po uplynutí 5 minut byly LS zkumavky vyjmuty z chladícího bloku. Z LS zkumavek 

a PCR zkumavek byly odstraněny víčka postupně po jednom stripu. Pomocí multikanálové 

pipety se špičkou s filtrem bylo napipetováno 50 µl lyzátu a přeneseno do PCR zkumavky, 

která byla ihned uzavřena optickým víčkem. 

4.4.1.3 Příprava cykléru a detektoru 

V přístroji BAX ovládaném přes stejnojmenný software na PC byly označeny a pojmenovány 

jamky podle jednotlivých vzorků. Následně bylo zadáno stanovení pro Listeria spp. Na závěr 

byla provedena kontrola teplot. 

4.4.1.4 Amplifikace a detekce 

Do předem připraveného přístroje BAX byla přeložena z chladícího bloku destička 

se zkumavkami. Poté byla zahájena analýza trvající 3,5 hodiny. Preventivně bylo 

zkontrolováno, zda proběhl první cyklus: dosažení teploty 95 °C (inaktivace proteázy). 
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4.4.1.5 Vyhodnocení výsledků 

Po ukončení procesu byly vzorky vyjmuty a zobrazené výsledky vyhodnoceny dle Tab. 7. 

Tab. 7: Vyhodnocení výsledků analýzy 

Jamka Výsledek 

Zelená (−) Listeria spp. negativní 

Červená (+) Listeria spp. pozitivní 

Žlutá (?) Chyba analýzy, opakovat analýzu 

Žlutá (?) Chyba přístroje, kontaktovat technický servis 

4.4.2 Stanovení podle metody 3M 

4.4.2.1 Lýza buněk 

Před použitím LS zkumavek je bylo nutné ještě zavřené protřepat, aby došlo k promíchání 

lyzačního roztoku. Poté byly odvíčkovány a původní gumové krytky vyhozeny. 

Do LS zkumavek bylo přeneseno 20 µl vzorku ze sekundárního pomnožení a byly ponechány 

otevřené. Obsah takto připravené LS zkumavky měl narůžovělou barvu.  

Následně byl stojan s LS zkumavkami vložen na termoblok o teplotě 100 ± 1 °C, kde 

během 15 minut došlo ke změně barvy obsahu LS zkumavek z růžové do světle žluté. 

Po uplynutí 15 minut byl stojan s LS zkumavkami přeložen na chladící blok, kde byl 

ponechán 5 minut. Chladící blok byl temperován na 20 až 25 °C a během chlazení došlo 

ke zpětnému přebarvení obsahu LS zkumavek ze žluté barvy do růžové. 

4.4.2.2 Transfer lyzátu 

Z LS zkumavek bylo do individuálních zkumavek s činidlem přepipetováno 20 µl vzorku. 

Lyzát byl ještě 5krát promíchán a poté byly reagenční zkumavky uzavřeny novými víčky 

a vloženy do zásobníku. 

4.4.2.3 Příprava systému 

Příprava systému 3M probíhala na stejném principu jako příprava cykléru a detektoru systému 

BAX viz kapitola 4.4.1.3, jen bylo použito softwaru pro systém 3M. 

4.4.2.4 Amplifikace a detekce 

Do připraveného přístroje 3M byl vložen důkladně uzavřený zásobník s reagenčními 

zkumavkami. Poté byla zahájena analýza. Vyhodnocení probíhalo ve dvou vlnách. První 

výsledky byly již po 15 minutách a zobrazovaly vzorky pozitivní na Listeria spp. Na výsledky 

negativních vzorků bylo potřeba počkat dalších 60 minut. Celá analýza tudíž trvala 75 minut. 

4.4.2.5 Vyhodnocení výsledků 

Po ukončení analýzy probíhalo vyhodnocení všech výsledků podle Tab. 7 viz kapitola 4.4.1.5. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Příprava vzorků 

Při přípravě vzorků došlo již po primární kultivaci k částečné selekci, ale při porovnání 

vzorků mezi sebou bylo u některých vzorků pozorovatelné zakalení, dokonce i zápach. Tento 

důkaz prokazatelně značil přítomnost mikroorganismů schopných rozmnožit se v ½ FB 

médiu, viz Obr. 7. Po přeočkování do FB média a kultivaci 24 hodin bylo pozorováno u části 

původně zakalených vzorků pročiření, což dokazuje vyšší selektivitu živné půdy. Naopak 

u jednotek vzorků došlo ke změně barvy ze žluté do světle hnědé, viz Obr. 8. 

Pro kontrolu byl použitý čistý kmen bakterie Listera monocytogenes ATCC 7644 

 

Obr. 7: Stěrové houbičky zalité 100 ml ½ FB médiem  

 

Obr. 8: Přeočkované vzorky do 10 ml FB média 
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5.2 Plotnová metoda  

Přeočkované pomnožené kultury, jak z ½ FB média, tak z FB média, na agar Palcam, byly 

kontrolovány po jednom a dvou dnech. Byla potvrzena domněnka, že v zakalených vzorcích 

byly přítomny mikroorganismy bakteriálního původu. Ovšem při porovnání s narostlými 

kulturami čisté L. Monocytogenes viz Obr. 9, můžeme pozorovat značné odlišnosti: 

ve stanovovaných vzorcích (č. 12L1, 13L1, 15L1, 16L1 a 18L1 na Obr. 10 a 14L2, 15L2, 16L2 

a 18L2 na Obr. 11) pozorujeme narostlé kolonie tmavě hnědého zbarvení s mnohdy 

nevýraznou hnědou haló zónou, oproti tomu kolonie čisté kultury jsou zelenošedé 

a obklopené velmi tmavou hnědočernou haló zónou. Z těchto podkladů lze usuzovat, 

že ve stanovovaných vzorcích se nenachází Listeria spp. tudíž ani L. Monocytogenes, ale jiné, 

blíže nespecifikované bakterie. 

 

Obr. 9: Naočkované čisté kultury Listeria monocytogenes na agaru Palcam po 48 hodinách 
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Obr. 10: Přeočkované vzorky a slepý vzorek z ½ FB média na agaru Palcam po 48 hodinách 

 

Obr. 11: Přeočkované vzorky a slepý vzorek z FB média na agaru Palcam po 48 hodinách 

PM s přeočkovanými pomnoženými vzorky na agaru ALOA měly velmi podobný výsledek 

jako vzorky na agaru Palcam. U zakalených vzorků z primárního i sekundárního pomnožení 

se potvrdila přítomnost bakterií. Při porovnání s čistou kulturou L. Monocytogenes, viz Obr. 

12, bylo ale prokázáno, že se nejedná o infikaci bakterií L. Monocytogenes. Toto tvrzení je 

podloženo bližším studiem PM, na němž bylo možné pozorovat odlišnosti v haló zóně, které 

nebylo možné zdokumentovat pomocí fotografie. U stanovovaných vzorků (č. 14L1, 16L1, 

18L1 a 20L1, viz Obr. 13 a 14L2, 16L2, 18L2 a 20L2, viz Obr. 14) byla haló zóna nevýrazná. 

Docházelo jen k nepatrnému zesvětlení úzkého okolí vyrostlých kolonií. Naopak u čisté 

kultury L. monocytogenes byla haló zóna velmi široká a poměrně tmavší barvy než původní 

čistá půda ALOA. 
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Obr. 12: Naočkovaná čistá kultura Listeria monocytogenes na ALOA agaru 

 

Obr. 13: Přeočkované vzorky a slepý vzorek z ½ FB média na ALOA agaru po 48 hodinách 



26 

 

Obr. 14: Přeočkované vzorky a slepý vzorek z FB média na ALOA agaru po 48 hodinách 

Vidíme zde ale jisté nesrovnalosti. Na ALOA agaru jsou stejně porostlé po primárním 

i sekundárním pomnožení vzorky 14, 16, 18 a 20. Na rozdíl u agaru Palcam jsou po primárním 

pomnožení porostlé vzorky 12, 13, 15, 16 a 18 a po sekundárním pomnožení vzorky 14, 15, 16 a 18. 

Tato odlišnost je způsobené odlišnou selektivní schopností jednotlivých půd. 

5.3 Metoda PCR 

Systémem BAX byly stanovovány pouze vzorky ze sekundárního pomnožení a čisté kultury 

L. Monocytogenes. Z jeho výstupu, viz Obr. 15, můžeme prokazatelně usuzovat, že ve všech 

stanovených vzorcích nebyly přítomny bakterie rodu Listeria. Přesnost metody byla ověřena 

stanovením čistých kultur L.  Monocytogenes v různém primárním ředění. Vzorky A1 a A2 

odpovídají koncentraci L.  Monocytogenes po rozpuštění kličky s lyofilizátem 

mikroorganismu, která je dodávána výrobcem kmene v 0,5 ml BHI. Vzorky B1 a B2 byly 

ředěny na koncentraci 10
-1

 vzhledem k původní koncentraci v BHI. Vzorky C1 a C2 byly 

ředěny na koncentraci 10
-2

. Všechny vzorky čistých kultur v jakémkoli ředění měly pozitivní 

odpověď na Listeria spp., což značí dostatečně vysokou citlivost systému BAX  
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Obr. 15: Výstup z programu BAX, stanovované vzorky, slepý vzorek a čisté kmeny L. monocytogenes 

v různé koncentraci 

Obdobně jako stanovení systémem BAX byly metodou 3M stanovovány také pouze 

vzorky ze sekundárního pomnožení a čisté kultury v různých koncentracích. Výsledky, 

viz Obr. 16, byly ve všech případech totožné, tím pádem nebyla nikde potvrzena přítomnost 

Listeria spp. 

 

Obr. 16 Výstup z programu 3M. Stanovované vzorky v posloupnosti 1L až 21L jsou na pozici A1 až 

H3. Pozice A5 až F5 jsou čisté kultury L. monocytogenes postupně A1 až C2. Vzorek označený NC 

představuje negativní kontrolu a vzorek RC představuje pozitivní kontrolu. 
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5.4 Shrnutí a diskuze 

Shrnutí veškerých výsledků plotnové i PCR metody pro lepší přehled můžeme vidět v Tab. 8. 

Tab. 8: Porovnání výsledků ze všech stanovení, N – negativní, P – pozitivní, x – PM porostlé 

bakteriální kulturou, ale byla vyvrácena přítomnost Listeria spp, - – stanovení neproběhlo. 

Č. vzorku 

Metoda 

Plotnová PCR 

Palcam ALOA 
BAX 3M 

½ Fraser Fraser ½ Fraser Fraser 

1L N N N N N N 

2L - - - - N N 

4L - - - - N N 

5L N N N N - - 

6L - - - - N N 

8L - - - - N N 

9L N N N N - - 

10L - - - - N N 

11L N N N N - - 

12L x N N N N N 

13L x N N N N N 

14L N x x x N N 

15L x x N N N N 

16L x x x x N N 

17L N N N N N N 

18L x x x x N N 

19L N N N N N N 

20L N N x x N N 

21L N N N N N N 

SV N N N N N N 

A1 - P - P P P 

A2 - P - P P P 

B1 - P - P P P 

B2 - P - P P P 

C1 - P - P P P 

C2 - P - P P P 
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Tato práce není ve svém oboru jedinou. Např. Fortes E. a kol. stanovovali 

L. monocytogenes pomocí 3M systému s kontrolou na LMPM, viz kapitola 3. Oproti této 

práci stanovovali téměř 20krát více vzorků, tudíž naměřená data mohou vykazovat vyšší 

přesnost. Nicméně vyskytují se zde odlišnosti s mými naměřenými daty. Fortes E. a kol. 

naměřili asi ve 2 % případů odlišné výsledky mezi systémem 3M a kultivací na LMPM. 

Avšak mé výsledky vykazovaly rozdílné výsledky mezi systémem 3M a plotnovou metodou 

(agar ALOA a agar Palcam) u zhruba třetiny vzorků. Tato odchylka mezi pracemi může být 

zapříčiněna méně selektivními půdami či nízkým počtem zkoumaných vzorků v mé práci. 

Dále Stewart D a Gendel S. M. testovali specifitu a citlivost BAX PCR systému pro detekci 

L. monocytogenes. Jejich výstupem bylo, že systém BAX byl pro L. monocytogenes vysoce 

specifický, jelikož nebylo pozorováno žádné vzájemné ovlivňování v přítomnosti jiných 

Listeria spp. nebo mikrobů jiné genové éry. Tohoto tvrzení bylo potvrzeno i výsledky této 

práce. Zároveň test detekoval L. monocytogenes při 10
5
 až 10

6
 cfu/ml. V mé bakalářské práci 

byla potvrzena specifita systému BAX, jelikož veškeré testované vzorky byly negativní, 

i když na PM s přeočkovanými vzorky bakteriální kolonie vyrostly. Zároveň systém BAX 

detekoval čisté kmeny L. monocytogenesve všech testovaných koncentracích (původní 

a ředění 10
-1

 a 10
-2

). Citlivost ovšem nebylo možné zjistit, protože výrobce kmene neudal 

původní koncentraci použitého kmene Listeria monocytogenes ATCC 7644. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá verifikací Listeria spp. ve vzorcích v potravinářské výrobně. 

Stanovení bylo provedeno dvěma způsoby, a to plotnovou metodou (agary Palcam a ALOA) 

a PCR metodou (systémy BAX a 3M). 

 Po porovnání výsledků ze stanovení jednotlivými metodami se došlo k následujícímu 

závěru. Kultivační půdy Palcam a ALOA vykazují odlišnou schopnost selekce. Agar ALOA 

vykazuje konstantní odezvu na přítomnost bakterií jak z primárního, tak ze sekundárního 

pomnožení. Kdežto půda Palcam má proměnlivou odezvu na vzorky z primárního 

a sekundárního pomnožení. Ani jedna půda ale není 100% schopna vyselektovat jen bakterii 

L. monocotogenes, a to i přes primární a sekundární pomnožení na živných médiích typu 

Fraser, které mají částečný selekční účinek. 

Výsledky ze stanovení pomocí PCR metody systémy BAX a 3M byly shodné. Byla 

vyvrácena přítomnost Listerria spp. a tím pádem i L. monocytogenes ve všech stanovovaných 

vzorcích. Také byla potvrzena vysoká přesnost obou systémů díky stanovení čistých kultur 

L. monocytogenes v různých koncentracích. Je ale důležité zdůraznit, že časová náročnost 

při stanovení systémem BAX je výrazně vyšší než u systému 3M (trvání analýzy je téměř 

3krát delší). Naopak pro systém 3M je potřeba dokupovat kity pro negativní a pozitivní 

kontrolu, které systém BAX nevyžaduje. 

Pro každodenní rutinní stanovování bakterie Listerria spp./L. monocytogenes jsou 

vyhovující oba PCR systémy BAX i 3M. Každý ze systémů reprezentuje jistou výhodu: BAX 

nižší finanční náročnost z hlediska spotřebního materiálu, nicméně počáteční investice 

a následné servisní náklady jsou vyšší oproti 3M. Výhodou systému 3M je bezesporu 

rychlost, nižší počáteční náklady i samotný servis. Je to dáno jednodušší konstrukcí zařízení, 

která neobsahuje žádné mechanicky se pohybující části.  

Po praktické zkušenosti s výše uvedenými metodami bych pro požadavky společnosti 

Mondelēz International doporučil jako nejvhodnější PCR systém 3M. Jeho přednosti vidím 

v časové rychlosti analýzy a obecně nižších pořizovacích i servisních nákladech. Na druhou 

stranu je potřeba větší praxe i zručnosti oproti práci se systémem BAX. Je to kvůli manipulaci 

s drobnými zkumavkami a víčky, protože během přípravy vzorků potřebné mít jistou 

zručnost, aby nedošlo k napěnění vzorku, které se negativně podepisuje na průběhu analýzy. 

Nelze také opomenout, že se jedná o nový a modernější systém než BAX, který je přes 10 let 

starý. Lze tedy předpokládat, že systém 3M bude více podporován, díky čemuž můžeme 

očekávat jeho častější využití v laboratořích, a tím i snížení provozních nákladů.  

K případnému potvrzení infikace nebo uchování kultury pro pozdější stanovení je žádoucí 

souběžně provádět i kultivaci pomocí plotnové metody. Jako lepší se osvědčil agar typu 

ALOA, který vykazuje stabilnější odezvu oproti agaru Palcam. Kultivační metody jsou ale 

na dnešní dobu zastaralé a je předpoklad pro rozvoj analýz založených na PCR metodě. 
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8 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

8.1 Seznam zkratek a symbolů 

½ FB médium poloviční bujon podle Frasera 

A   adenin 

BHI   bujón Brain-Heart-Infusion 

C   cytosin 

c   koncentrace 

cfu   kolonotvorná jednotka 

dATP  deoxyadenintrifosfát 

dCTP  deoxycytosintrifosfát 

dGTP  deoxyguanintrifosfát 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

dTP   deoxytrifosfát 

dTTP  deoxythymintrifosfát 

FB médium bujon podle Frasera 

G   guanin 

LMPM  Listeria monocytogenes plating medium 

LS zkumavka zkumavka s lyzačním roztokem 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

PM   Petriho miska 

RNA  ribonukleová kyselina 

T   thymin 

U   uracil 


