
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
FACULTY OF CHEMISTRY

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY

METODY DETEKCE ANTIMIKROBIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ
BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ
METHODS FOR DETECTION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF LACTIC ACID BACTERIA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Petra Vránová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Štěpánka Trachtová, Ph.D.

BRNO 2017



Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání bakalářské práce

Číslo práce: FCH-BAK1123/2016
 

Ústav: Ústav chemie potravin a biotechnologií
 

Studentka: Petra Vránová
 

Studijní program: Chemie a technologie potravin
 

Studijní obor: Potravinářská chemie
 

Vedoucí práce: Ing. Štěpánka Trachtová, Ph.D.
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
Název bakalářské práce:
Metody detekce antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení

Zadání bakalářské práce:

Vypracování literárního přehledu na téma antimikrobiální vlastnosti bakterií mléčného kvašení, jejich
využití  v  potravinářství  a metody jejich stanovení.  Ověření  přítomnosti  genů kódujících vlastnosti
antimikrobiálního charakteru u vybraných probiotických mikroorganismů.

Termín odevzdání bakalářské práce: 19.5.2017

Bakalářská práce se odevzdává v děkanem stanoveném počtu exemplářů na sekretariát ústavu. Toto
zadání je součástí bakalářské práce.

 

       

 
Petra Vránová

student(ka)  
Ing. Štěpánka Trachtová, Ph.D.

vedoucí práce  
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 31.1.2017    
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan  



 

ABSTRAKT 
Bakterie mléčného kvašení jsou azeny mezi probiotika produkující látky, které p sobí proti 
mikroorganism m. Mezi tyto antimikrobiální látky pat í organické kyseliny, oxid uhličitý, 
peroxid vodíku a bakteriociny. V současné dob  jsou hlavním p edm tem zájmu práv  
bakteriociny, které nacházejí uplatn ní v potraviná ském a farmaceutickém pr myslu. Práce 
je zam ena na vypracování p ehledu antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení, 
metody jejich stanovení a využití v potraviná ství. Experimentální část se zabývá identifikací 
bakterií mléčného kvašení p ítomných ve vybraných vzorcích bakteriální DNA a jejím 
za azením do domény, rod  a druh . Dále byla zjišťována p ítomnost genu kódujícího 

produkci bakteriocin Gassericin K7A. K rozlišení bakteriální DNA i bakteriocinu byly použity 
molekulárn  diagnostické metody jako polymerázová et zová reakce v reálném čase 
(qPCR) a konvenční polymerázová et zová reakce. 

ABSTRACT 
Lactic acid bacteria are classified as probiotics producing substances that act against 

microorganisms. These antimicrobial substances include organic acids, carbon dioxide, 

hydrogen peroxide and bacteriocins. Currently, the focus is on bacteriocins, which are used 

in the food and pharmaceutical industries. The aim of this thesis is creating an overview of 

antimicrobial properties of lactic acid bacteria, methods of their determination and their 

applications in the food industry. The experimental part deals with identification of lactic acid 

bacteria present in selected samples of bacterial DNA. In addition, we tested for bacteriocin 

Gassericin K7A-producing gene. Molecular diagnostic methods such as real-time 

polymerase chain reaction (qPCR) and conventional polymerase chain reaction were used to 

distinguish bacterial DNA as well as the bacteriocin. 
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1 ÚVOD 
 Bakterie mléčného kvašení p edstavují p irozenou skupinu probiotických mikroorganism , 

které obývají r zné ekosystémy, včetn  lidského t la. V lidském organismu se p edevším 
nacházejí v gastrointestinálním traktu, kde ovlivňují aktivitu a složení st evní mikroflóry. 
V potraviná ství jsou využívány v mlékárenském pr myslu jako startovací kultury do jogurt  
a sýr  nebo ve fermentovaných masných výrobcích. Známá je jejich produkce d ležitých 

antimikrobiálních látek, které mají vliv na trvanlivost potravin nebo p sobí inhibičn  v či 
patogenním mikroorganism m. 

 Mezi antimikrobiální látky pat í organické kyseliny (v první ad  kyselina mléčná), oxid 
uhličitý, peroxid vodíku a bakteriociny. Z výčtu t chto látek se ve své práci zam ím 
p edevším na bakteriociny. Jsou to látky bílkovinné povahy, které mají schopnost potlačit 
účinky jiných mikroorganism , jež mohou být patogenní. Díky tomu jsou p edm tem zájmu 
výzkum  jejich p sobení v potraviná ství, ale také ve farmaceutickém pr myslu. P idáním 
bakteriocin  do potravin získáme p írodní konzervační prost edek, díky čemuž se m že 
odstoupit od chemických aditiv a p ísad. Další zam ení m že být na nar stající rezistenci 
mikroorganism  proti antibiotik m. Do budoucna by bakteriociny mohly být ešením tohoto 
problému. 

 K testování detekce a rezistence mikroorganism  v či antimikrobiálním látkám se ke 

stanovení využívají r zné metody, a to v závislosti na určení citlivosti mikroorganism  v či 
antimikrobiálním látkám (metody semikvantitativní) nebo ke stanovení minimální inhibiční 
koncentrace (metody kvantitativní). V práci se zam ím také na molekulárn  diagnostické 

metody, které se používají na prokázání mikroorganism  pro svoji citlivost, specifičnost, 
jednoduchost a rychlost. Mezi nejužívan jší metodu pat í polymerázová et zová reakce 
(PCR). V potraviná ství nalézá PCR uplatn ní ve stanovení mikrobiologické bezpečnosti 
potravin. Problémem bezpečnosti potravin bylo odedávna jejich uchovávání, který stále 

p etrvává. 

 Cílem práce je vypracovat p ehled antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení 
a jejich využití v potraviná ství. Dále uvést metody jejich stanovení a ov it p ítomnost gen , 
které kódují antimikrobiální vlastnosti. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Bakterie mléčného kvašení 
 Živé organismy, které se adí mezi jednobun čné organismy, m žeme rozd lit do t í 
domén: Archea, Bacteria a Eukarya. Na základ  bun čné struktury cytologicky 

charakterizujeme dva typy bun k, a to prokaryotický a eukaryotický. Bakterie se adí mezi 
organismy, které jsou prokaryotické [1].  

 Bakterie mléčného kvašení (BMK) tvo í p irozenou skupinu obývající rozmanité 
ekosystémy, včetn  lidského a zví ecího trávicího traktu a sliznic atd., kde dochází ke 
kvašení dostupných sacharid  za fakultativn  anaerobních podmínek. Jsou azeny mezi 
heterogenní organismy fermentující r zné živiny primárn  za tvorby kyseliny mléčné [2; 3]. 

Na Obrázku 1 m žeme vid t p íklad bun k bakterií mléčného kvašení. 
 BMK se b žn  vyskytují v lidském organismu, zvlášt  v gastrointestinálním traktu (GIT). 

Ovlivňují aktivitu a složení st evní mikroflóry. Mnohé z nich jsou označovány zkratkou GRAS 

(Generally Recognized As Safe) – jsou považovány za zcela bezpečné [4]. 

 

 

Obrázek 1 Příklad buněk bakterií mléčného kvašení 
(převzato a upraveno podle http://movies-in-theaters.net/lactic-acid-bacteria.html) 

2.1.1 Druhy bakterií mléčného kvašení využívané v potravinářství 
 Bakterie mléčného kvašení nacházejí využití v mlékárenském pr myslu jako startovací 
kultury do jogurt , p i výrob  sýr  nebo u produkce fermentovaných masných výrobk . Díky 
produkci kyseliny mléčné mají také vliv na odolnost potravin proti jejich znehodnocení nebo 

p sobení jiných patogenních MO [5]. 

 Známými rody BMK jsou nap . Lactobacillus, Lactococcus, Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus a Weissella. [6] Mezi BMK jsou azeny i rody 

Bifidobacterium nebo Gardnerella, p estože fylogeneticky pat í do kmene Actinobacteria [5]. 

http://movies-in-theaters.net/lactic-acid-bacteria.html
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2.1.2 Metabolismus BMK 

 BMK ve svém fermentativním metabolismu produkují látky, které mají konzervační 
vlastnosti, čehož se využívá v potraviná ství na prodloužení trvanlivosti potravin. 
Z biochemického hlediska m žeme BMK rozd lit do dvou skupin: homofermentativní 

a heterofermentativní [7]. 

 Homofermentativní druhy produkují pouze kyselinu mléčnou, zatímco 
heterofementativní druhy tvo í, včetn  kyseliny mléčné, ješt  r zné vedlejší produkty 
kvašení, nap . kyselinu octovou, ethanol nebo oxid uhličitý. BMK se p irozen  vyskytují 
v r zných ekologických biotopech, kde m že docházet k fermentaci. Z historického hlediska 
byly mnohé mléčné bakterie využívány jako startovací kultury v r zných potraviná ských 
výrobách a jsou využívány dodnes [7]. Schéma homofermentativního a 

heterofermentativního kvašení glukózy u bakterií mléčné kvašení je uvedeno na Obrázku 2. 

 
Obrázek 2 Schéma homofermentativního a heterofermentativního kvašení glukózy u bakterií 
mléčného kvašení  
(převzato a upraveno podle [8]) 

2.2 Probiotika  
  Podle definice FAO/WHO jsou probiotika živé organismy, které p ináší zdravotní užitek 
svému hostiteli, jsou-li aplikované v dostatečném množství [9; 10]. Na počátku 20. století Ilja 

Mečnikov objevil prosp šné účinky mikroorganism  na trávicí trakt člov ka a je považován 
za prvního objevitele probiotik [11]. Avšak jako první využili termínu probiotika 

Glukóza

Homofermentativní Heterofermentativní

Glukóza-6-P

6-fosfoglukonát

Ribulóza-5-P

Xylulóza-5-P

Glyceraldehyd-3-P

Glukóza-6-P

Fruktóza-6-P

Fruktóza-1,6-DP

Glyceraldehyd-3-P Dihydroxyaceton-P

Acetyl-P

H2O

2  Pyruvát

2  Laktát

Pyruvát

Laktát

Acetaldehyd

Ethanol
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Lily a Stillwell (1965) za účelem popisu látek, které jsou vylučovány jedním mikroorganismem 
a které zároveň podporují r st dalších mikroorganism  [12]. 

2.2.1 Vlastnosti a mechanismus účink  probiotik 

 Bylo prokázáno, že probiotika mají široké spektrum účink . Mechanismus jejich p sobení 
jsou nap . vliv na st evní mikroflóru nebo zlepšení imunitních funkcí. Fyziologické výhody 

byly také p ipsány mrtvým mikroorganism m a to tak, že určité mechanismy účinku, jako je 
uvoln ní n kterých enzym  do st eva, nemusí vyžadovat živé buňky. Avšak, bez ohledu na 
funkčnost, mrtvé mikroorganismy nejsou obvykle zahrnovány mezi probiotika. Aby mohl být 

n který organismus označen za probiotický a mohl být používán jako probiotikum, musí 
splňovat následující podmínky [9; 13; 14]: 

1. Správná identifikace organismu na úrovni kmene a uložení všech t chto kmen  do 
mezinárodní sbírky kultur. 

2. Charakterizace znak  kmene, které jsou d ležité pro jeho bezpečné užívání. 
3. Ov ení výhod pro zdraví člov ka, včetn  identifikace množství mikroorganism  

pot ebných k poskytnutí probiotických účink . 
4. Pravdivá a nezavád jící tvrzení o účinnosti a obsahu probiotik až do konce doby 

jejich trvanlivosti. 

5. Odolnost k žaludečním šťávám a žlučovým kyselinám. 

6. Schopnost adherovat se ke sliznici nebo k epitelovým buňkám ve st evech. 

7. P sobit antimikrobiáln  na potenciáln  patogenní bakterie. 

 Vlastnosti probiotik nemusí být zobecn ny pro celý druh, ale musí být charakteristické pro 

jednotlivé kmeny. Mechanismus účinku na hostitele není doposud u všech kmen  známý, 
obecn  však p sobí n kolika zp soby. Jedním z nich je práv  produkce antimikrobiálních 

látek, jako jsou antibiotika, organické kyseliny nebo bakteriociny [13; 15; 16]. 

 Mezi mikroorganismy využívané jako probiotika se nejčast ji adí bakterie mléčného 
kvašení (BMK) nap . rody Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, 

Enterococcus a Streptococcus a Bifidobacterium. V současnosti jsou mezi probiotika rovn ž 

azeny kvasinky, další bakterie nebo plísn , náležící k rod m Saccharomyces, Bacillus, 

Clostridium nebo Escherichia [17]. 

2.2.2 Využití probiotik 

 Využití probiotických mikroorganism  na trhu potravin a v dalších výrobcích je rozmanitý. 
Nesplňují-li mikroorganismy výše uvedené podmínky pro označení jako probiotikum, anebo 

nejsou známy p esné d kazy o jejich probiotických vlastnostech, pak nesmí být prohlášeny 
ani výrobky, které je obsahují, jako probiotické. V potraviná ství jsou do skupiny 

probiotických potravin nejčast ji azeny p írodní fermentované výrobky (nap . kefíry, jogurty, 

acidofilní mléka), nefermentované výrobky (nap . sójové mléko, zmrzlina, cereálie) nebo 
doplňky stravy (ve form  kapslí, prášk  ad.). V dalších odv tvích pr myslu m žeme nalézt 

využití probiotik pro registrované farmaceutické výrobky (čípky, tabletky ad.), speciální 

produkty pro zví ata nebo v kosmetice [17]. 
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2.3 Antimikrobiální látky  
 Antimikrobiální látky (AML) se z chemického hlediska adí mezi rozmanité skupiny látek, 
které mají ve výsledku stejnou funkci – p sobit proti mikroorganism m. Mezi nejd ležit jší 
antimikrobiální látky produkované p edevším kmeny rodu Lactobacillus pat í: organické 

kyseliny, oxid uhličitý, peroxid vodíku a bakteriociny (antimikrobiální peptidy). Produkce 

t chto látek je závislá jak na určitých podmínkách, jako jsou kultivační podmínky nebo 
složení substrátu, tak i na volb  kmene [5]. 

 Vývoj účinných kombinací p írodních antimikrobiálních látek proti hnilobnému procesu 

potravin v d sledku napadení mikroorganismy by v budoucnosti mohl vést k novým 

dezinfekčním nebo konzervačním metodám umožňujícím jak kontrolu r stu mikrob  
v čerstvých produktech, tak prodloužení skladovatelnosti čerstvých produkt  [18]. 

2.3.1 Organické kyseliny 

 BMK p i fermentaci cukr  produkují významné organické kyseliny. Nejvýznamn jší z nich 

je kyselina mléčná, která má vliv na snížení pH. Snížení pH je pak d ležité pro potlačení 
r stu nežádoucích mikroorganism  díky narušení vn jší membrány bun k. Využívá se 
v potraviná ství u výroby r zných mléčných výrobk . Organické kyseliny mohou ovlivňovat 
senzorické vlastnosti (chuť, v ni produkt ) nebo výslednou konzistenci výrobk  [19]. 

2.3.2 Oxid uhličitý 

  Vliv oxidu uhličitého na konzervaci potravin je dvojího druhu. V první ad  vytvá í 
anaerobní prost edí vým nou existujícího molekulového kyslíku. Ve druhé ad  p sobí jako 
inhibitor v či mikroorganism m. Bylo zjišt no, že p i snížené teplot  a spolu s nisinem a 

chloridem sodným p sobí bakteriocidn . Bakteriocidní účinek bývá zvyšován koncentrací 
chloridu sodného, sníženým tlakem nebo vakuem. V potraviná ském pr myslu se využívá 

k balení potravin [3; 20]. 

2.3.3 Peroxid vodíku 

 Peroxid vodíku vzniká v p ítomnosti kyslíku jako toxický metabolit bakterií mléčného 
kvašení, který je spolu s laktoperoxidázou-laktátem bakteriocidní. Peroxid vodíku je výchozí 

látkou pro vznik radikál  – zejména hydroxylového OH- radikálu a superoxidového O
2

-
. 

O volných radikálech je známo, že poškozují bun čné membrány a degradují DNA nebo 

RNA [3; 21; 22]. 

2.3.4 Bakteriociny  

 N které bakterie mléčného kvašení produkují bakteriociny – látky bílkovinné povahy, 

jejichž inhibiční účinek je p evážn  aplikován na úzké spektrum mikroorganism , často 
blízké rody. Bakteriociny jsou ribosomáln  syntetizované peptidy nebo proteiny 
s antimikrobiální aktivitou produkovanou mnoha grampozitivními a gramnegativními 

bakteriemi. Tyto produkty se v potraviná ském pr myslu používají p edevším jako p írodní 
konzervační prost edky [3]. 

 Bakteriociny obvykle p sobí proti n kterým proces m kažení potravin a onemocn ním 
vyvolaným patogeny. Jejich využití v potraviná ství je r zné, nap . prodloužení 
skladovatelnosti potravin, redukce využití chemických konzervačních prost edk , 
snížení nutnosti vysoké teploty na úpravu potravin nebo ízení st evní fermentační mikroflóry 
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[5; 23; 24]. Bakterie mléčného kvašení se vyznačují produkcí celé ady bakteriocin , které 
jsou v současné dob  podrobn  zkoumány. Biochemické a genetické vlastnosti 
t chto antimikrobiálních protein  jsou popsány a bakteriociny jsou podle nich azeny do 
r zných t íd [25]. 

 Mén  jasný je ale jejich evoluční p vod a jejich role v mikrobiální interakci. Bakteriociny 
mohou hrát d ležitou roli p i ešení zdravotních problém  a současn  sloužit p i konzervaci 
potravin [13; 16]. B hem posledních dvou desetiletí byly p edm tem rozsáhlého výzkumu 

a pr myslového zájmu vzhledem k jejich potenciálu v potraviná ství. Další výhodou je 
ovlivn ní antimikrobiálních vlastností pr myslových kmen . Toho lze dosáhnout pomocí 

heterologní genové exprese. Vývoj nových biotechnologických nástroj  a nedávné pokroky v 
genetice bakterií mléčného kvašení p edstavují zvyšující se možnost využití heterologní 
produkce bakteriocin  [26; 27]. 

 Bakteriociny se nejčast ji rozd lují do čty  hlavních t íd, které jsou dále rozd leny do 
podt íd, jak je uvedeno v Tabulce 1. N kte í zahraniční auto i uvád jí další možné zp soby 
t íd ní bakteriocin , z čehož plyne komplikovanost jejich klasifikace [5]. 

 Nejvyužívan jším bakteriocinem v potraviná ství je nisin, kterému je v nována kapitola 

2.4.4.2. Dalším bakteriocinem je nap íklad gassericin K7A (kapitola 2.4.4.3), jehož 
producentem je bakteriální kmen Lactobacillus gasseri K7. 

2.3.4.1 Třídy bakteriocinů grampozitivních bakterií 
 Jak již bylo zmín no, bakteriociny mohou být r zn  klasifikovány. Nejobvyklejší rozd lení 

je do t í nebo čty  t íd. V Tabulce 1 jsou uvedeny základní t ídy bakteriocin  se azené podle 
velikosti [3]. 

 První t ída je nazvána souhrnným názvem jako lanthibiotika. Jsou to malé (mén  jak 
5 kDa) peptidy, tepeln  stálé, obsahující lanthionin a tvo ící jedno nebo dvoupeptidové 

bakteriociny. Podle struktury se d lí na podt ídy A a B. Podt ída A p edstavuje podlouhlé 

flexibilní amfipatické molekuly. P íkladem je nisin, který se účastní tvorby pór  v bakteriálních 

membránách. Mezi hlavní vlastnost podt ídy B pat í tvorba malých globulárních peptid . 
P sobí prost ednictvím inhibice syntézy specifických enzym  bun čné st ny. V nedávné 

dob  byla t ída lanthibiotik rozd lena do šesti podskupin na základ  primárních sekvencí 

aminokyselin [3; 5]. 

 Druhá t ída je utvo ena z tepeln  odolných hydrofobních protein  malých rozm r  (mén  
než 10 kDa). Tyto látky neobsahují lanthionin. Zástupci pat ící do této t ídy se dále rozd lují 
na t i podt ídy: IIA, IIB a IIC. Podt ída IIA, nazývaná bakteriociny podobné pediocinu, 

zahrnuje peptidy, které mají shodnou N-koncovou sekvenci (-Tyr-Gly-Asn-Gly-Val-Xaa-Cys). 

Svoji pozornost p itahují díky silnému účinku proti Listeria monocytogenes. Další podt ídou, 

značenou IIB, jsou dvoupeptidové bakteriociny tvo ené dv ma r znými membránovými 
peptidy. Kombinace dvou peptid  zvýší výsledný inhibiční účinek než použití jednotlivých 

peptid . Podt ída IIC zahrnuje zbývající peptidy, které nepat í ani do jedné p edcházející 
podt ídy [3; 5]. 

 Bakteriociny t etí t ídy, zvané bakteriolyziny, jsou vysokomolekulární (více než 30 kDa) 

a tepeln  labilní. Jejich funkční mechanismus je odlišný, protože lyzují citlivé buňky 
hydrolýzou bun čné st ny [3; 5]. 
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 Čtvrtou t ídu utvá í komplexní bakteriociny, které mají ve své struktu e proteinovou 
a neproteinovou část. Neproteinová část je složena z lipidu nebo sacharidu. Tato t ída není 
ješt  zcela charakterizována a vyžaduje další studium [3]. 

Tabulka 1 Základní třídy bakteriocinů grampozitivních bakterií rozdělené podle velikosti 
(převzato a upraveno podle [3; 5]) 

Člen ní Vlastnosti Příklady 

I. třída 

Lanthibiotika 

Podtřída A podlouhlé pružné peptidy 

(s polární a nepolární částí) 
nisin, laktocin S,  

laktacin 481 

Podtřída B menší neohebné globulární 

peptidy 
mersacidin 

II. třída 

Neobsahující 

lanthionin 

Podtřída IIA 

pediocinové 

pediocin PA1, sakacin A, 

sakacin P, leukocin A, 

curvacin A 

Podtřída IIB 
dvoupeptidové 

laktokoccin G, laktokoccin 

M, laktacin F, plantaricin A 

Podtřída IIC s širokým spektrem účink  
na membránu 

acidocin B, enterocin P, 

enterocin B, reuterin 6 

III. třída 

Bakteriolyziny 

vysokomolekulární tepeln  
labilní antimikrobiální 

proteiny 

lysostaphin, enterolysin A, 

helveticin J, 

helveticin V-1829 

IV. třída 

Komplexní bakteriociny 

složené z proteinové a 

neproteinové části (nesoucí 

lipid nebo uhlovodíkovou 

skupinu) 

plantaricin S, leukonocin S, 

laktocin 27, pediocin SJ1 

2.3.4.2 Nisin 

 Nisin je oficiáln  povolený potraviná ský konzervační prost edek označovaný jako E234. 
Jedná se o bakteriocin produkovaný BMK, který v současné dob  nachází praktické využití 
v n kterých pr myslov  zpracovaných potravinách. Jeho antibakteriální účinky byly 
zkoumány u velkého počtu potraviná ských systém  [28]. 

 Komerční produkce nisinu z bakteriálního druhu Lacococcus lactis ssp. lactis začala 
v roce 1953 v Anglii a mezinárodního p ijetí se dočkal v roce 1969 organizacemi FAO/WHO 

(Joint food and Agriculture Organisation/World Health Organization) [3]. 

 Využití nisinu bylo vyvinuto pro zpracování sýr , mléka, mléčných dezert , párk  a ryb, 

často v kombinaci s tzv. hurdle technologiemi využívajícími kontrolu a eliminaci patogen , a 

tím dosáhnout lepšího inhibičního efektu [3]. 

2.3.4.3 Bakteriociny produkované bakterií Lactobacillu gasseri K7 

 Lactobacillus gasseri K7 je probiotický kmen izolovaný z výkal  pln  kojených d tí 
produkující dvoupeptidové bakteriociny: gassericin K7A a gassericin K7B, které mají široké 
spektrum inhibičního účinku vzhledem ke grampozitivním bakteriím. Geny pro produkci 

bakteriocin  jsou umíst ny na transpozonech (mobilních genetických elementech kódující 

enzymy a proteiny zodpov dné za p esun DNA v genomu), ale byly detekovány i na 

chromozomech. Oba z nich jsou azeny do podt ídy bakteriocin  IIB. Využití gassericinu K7A 
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nebo gassericinu K7B se specifickými primery m že být k detekci a kvantifikaci Lactobacillus 

gasseri K7 v mléčných výrobcích (nap . sýrech, jogurtech) pomocí metody PCR bez nutnosti 

p edchozí kultivace [5; 29; 30]. 

2.4 Rezistence mikroorganism  
 Rezistence je vlastnost organismu p ežít účinky antimikrobiálních látek. Mikroorganismy 
mohou být rezistentní [31]: 

 primárn  – tato rezistence se označuje též jako p irozená a je podmín na geneticky, 

 sekundárn  – synonymem je získaná rezistence, která m že být genetického 
i negenetického p vodu. 

 N které mikroorganismy mohou být také multirezistentní – rezistentní v či více druh m 

antimikrobiálních látek [31]. 

 Vznik a ší ení primární rezistence je dvojího typu, kdy dojde bu  k modifikaci 

chromozomálních gen , nebo získání nové genetické informace. Modifikace genu bývá 
zpravidla spontánní mutací, aniž by došlo ke styku mikroorganismu s antimikrobiální látkou. 

Navíc je trvalá a p enáší se z generace na generaci. K získávání genetické informace 

dochází p enosem gen  od jiných bun k v živé soustav  [31]. 

2.5 Techniky detekce a rezistence mikroorganism  
 Rezistence mikroorganism  k antimikrobiálním látkám je jedním z celosv tov  nejv tších 
problém . Tato problematika se týká zejména oblasti mikrobiologie potravin, protože existuje 

ada bakterií ší ící se zvlášt  v potravinách a potravinových substancích. Z tohoto d vodu se 
p i vyšet ení potravinových izolát  stále čast ji využívají metody stanovení rezistence 

mikroorganism  k antimikrobiálním látkám. Tyto metody lze rozd lit na [31]: 

 semikvantitativní, 

 kvantitativní. 

2.5.1 Metody semikvantitativní 

 Tato metoda se používá pro určení citlivosti v či antimikrobiálním látkám u rychle se 

množících bakterií. Vyhodnocování probíhá na základ  m ení tzv. inhibičních zón r stu, 

které vznikají okolo disk  s AML. Poté jsou mikroorganismy roz azeny do t í kategorií: citlivý 
(S), intermediárn  rezistentní (I) a rezistentní (R), a to podle velikosti inhibiční zóny k dané 

AML. Mezi tuto metodu pat í disková difúzní metoda [31]. 

2.5.1.1 Disková difúzní metoda 

 Principem diskové difúzní metody je difúze AML pro ovlivn ní r stu testovaného 

mikroorganismu. Vše se d je na agarové plotn  s naočkovanými bakteriemi. B hem 

kontaktu disku, který je napušt ný nap . antibiotikem, s povrchem agaru začínají molekuly 
antibiotika prostupovat do agaru a tvo í se gradient koncentrace AML. Bakteriální buňky se 

d lí a vzr stá tak jejich počet, dokud nedosáhne kritického množství. Hodnota koncentrace 

antimikrobiálních látek, která je schopná ješt  inhibovat rostoucí mikroorganismus, je 

indikovaná vznikem inhibiční zóny [31]. 

 Výhodou této metody je p edevším to, že je jednoduchá a nevyžaduje náročné vybavení, 

adaptabilní je zm na koncentrace vyšet ovaných AML, ale také nízká cena. Avšak 
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nevýhodou je časová náročnost, která zahrnuje dlouhou p ípravu agarových ploten, ruční 
vyhodnocování výsledk  a jejich následná interpretace [31]. 

2.5.2 Metody kvantitativní 

 Diluční metody pat í mezi kvantitativní metody, které umožňují stanovit minimální inhibiční 
koncentraci (MIC) AML, nap . antibiotika, která zamezuje viditelnému r stu organismu. Poté 

je možno organismus označit jako citlivý (S), intermediárn  rezistentní (I) a rezistentní (R). 
Určení velikosti MIC je podstatné pro stanovení léčebné dávky AML. Pat í sem metody jako 
agarová diluční metoda, diluční mikrometoda nebo tzv. E-test [10; 31]. 

2.5.2.1 Agarová diluční metoda 

 Tato metoda pat í mezi analytické separační elektromigrační techniky. Její princip tkví 

v rozd lení sm si ve vzorku na základ  molekulové hmotnosti p i vkládaném elektrickém 
proudu v kombinaci s pr chodem vhodnou matricí [32]. 

 Používá se jako referenční metoda pro hodnocení nových antimikrobiálních látek. 

Provedení se uskutečňuje na agaru, který obsahuje AML. Postupuje se tak, že se 
antimikrobiální látka na edí a p idává se k temperovanému agaru na teplotu 45–50 °C. Po 

promíchání je agar naléván do Petriho misek, aby byla vrstva 3–4 mm vysoká [31; 33]. 

  Mezi výhody pat í možnost vyšet ení mnoha mikroorganism , které mohou být složené 
ze smíšených kultur. Je pružná a všestranná p i výb ru vzork . Dále se využívá ke klasifikaci 
účink  antibiotik. Z praktického hlediska není vhodná ke stanovení jednotlivých kmen , 

protože je tato metoda pracná a časov  i ekonomicky náročná [31; 33]. 

2.5.2.2 E-test 

 E-test pat í mezi metody kombinující principy diskové difúzní a agarové diluční metody. 

Plastový proužek v suché form  je naimpregnován gradientem daného antibiotika. 

V závislosti na velikosti Petriho misek je možno umístit n kolik proužk  na jednu misku.  
Podmínkou je p ímý kontakt gradientu antibiotika s povrchem agaru. Po umíst ní na povrch 
plotny dochází k uvolňování antibiotika do agaru. Po optimální inkubační dob  je 
antimikrobiální aktivita pozorována jako elipsa projasn ní okolo proužku. Získaná hodnota 

minimální inhibiční koncentrace (MIC) se odečte v pr sečíku elipsy a míst r stu 
mikroorganismu. P íklad metody je uveden na Obrázku 3 [10; 31; 33]. 

 Provedení E-testu je velmi rychlé a jednoduché. Další výhodou je možnost snazšího 
odhalení kontaminace testovaných mikroorganism  a detekce r zné rezistence. Bohužel je 
tato metoda ekonomicky nevýhodná. Stejn  jako u ostatních metod mohou být výsledky 

ovlivn ny koncentrací testovaného mikroorganismu. Metoda má široké využití u testování 
aerobních i anaerobních organism , protože ji lze provád t na r zných živných p dách i za 

r zných podmínek [31; 33]. 
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Obrázek 3 E-test 
Inhibiční elipsa na agarové plotně s inokulem znázorňuje konkrétní MIC v průsečíku růstu 
mikroorganismu a předdefinované kalibrační pásky gradientu. 
(převzato a upraveno podle [33], dostupné z http://austinpublishinggroup.com/microbiology/fulltext/ajm
-v1-id1002.php) 

2.6 Molekulárn  diagnostické techniky 
 Molekulárn  diagnostické techniky jsou souborem analytických postup  splňujících 

požadavky na vysokou specificitu, citlivost, jednoduchost a robustnost, a jsou používány pro 
pr kaz mikroorganism . Pro jejich charakterizaci je možno uplatnit všechny informace, které 
jsou zahrnuty v genomu. Nejužívan jší technikou v laborato ích je polymerázová et zová 
reakce (PCR) [34; 35]. 

2.6.1 Polymerázová řet zová reakce (PCR) 
 Zavedení PCR bylo nejv tším pokrokem v oblasti chemie a biologie. Principem této 

metody je replikace nukleové kyseliny (NK). Základem je cyklicky se opakující enzymová 

syntéza nových et zc  DNA ve sm ru 5´ → 3´, kdy jsou vybrané úseky vymezené 

p ipojením dvou primer  (krátké syntetické oligonukleotidy). Proces se uskutečňuje pomocí 
termostabilní DNA-polymerázy po p idání nukleotid , kdy dochází k syntéze nových vláken 

na obou et zcích analyzované DNA matrice. K syntéze DNA se používají termostabilní 
polymerázy odolávající teplotám p i denaturaci DNA, což umožňuje opakovatelnou syntézu 
DNA v cyklech.  Každý cyklus se skládá ze t í krok . 
  

http://austinpublishinggroup.com/microbiology/fulltext/ajm-v1-id1002.php
http://austinpublishinggroup.com/microbiology/fulltext/ajm-v1-id1002.php
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 Na Obrázku 4 m žeme vid t jednotlivé kroky, které jsou závislé na teplot  reakční sm si 
a zároveň se b hem nich uskutečňují rozdílné d je s jinými teplotními nároky [23; 36; 35]: 

1. (94 °C) – denaturace dvou et zcových molekul DNA 

2. (50-65 °C) – připojení primer  k odd leným et zc m DNA 

3. (65-75 °C) – syntéza nových řet zc  DNA pomocí DNA-polymerázy, vzniká nová 

dvou et zcová DNA  

 
Obrázek 4 Namnožení DNA v jednotlivých krocích PCR 
V prvním kroku je potřeba oddělení řetězců dvoušroubovice DNA na dva řetězce díky zvýšení teploty. 
Po ochlazení jsou ve druhém kroku přidány primery, které nasedají na obě dvě vlákna DNA. Ve třetím 
kroku jsou pomocí enzymu DNA-polymerázy, který je odolný i při vyšších teplotách vůči denaturaci, 
nasyntetizovány nové řetězce DNA. Všechny kroky vyžadují optimalizovanou teplotu pro daný proces. 
(převzato a upraveno podle [37], dostupné z: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32003643) 

 Jednotlivé kroky se odehrávají v p ístroji – termocykleru, ve kterém se automaticky m ní 
naprogramovaná teplota v určitých časových intervalech. Výsledkem procesu je 

exponenciáln  (2n, n = počet cykl ) mnohonásobné namnožení vybraných úsek  DNA. P i 
amplifikaci je d ležitý výb r obou primer , mezi n ž pat í [36; 35]: 

1. délka 18-25 nukleotid  

2. obsah G+C 40 % – 60 % 

3. rovnom rné rozd lení oblastí bohatých na G/C a A/T páry 

4. teplota tání (Tm) primeru alespoň 50 °C 

5. podobná teplota Tm u obou primer  

 Existuje n kolik variant PCR, avšak v poslední dob  se nejvíce uplatňuje varianta PCR 

v reálném čase (qPCR), umožňující p ímou kvantifikaci produktu v pr b hu reakce. Mezi 

zásadní rozdíly konvenční PCR od qPCR pat í množnost m it množství PCR produktu po 

každém amplifikačním cyklu, kdy se využívá nár stu fluorescence [36; 38]. 

 P i provád ní této metody je velmi d ležité dodržovat sterilní podmínky, protože i 
minimální kontaminace m že poskytovat falešn  pozitivní výsledky. I p es to je PCR častou 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32003643
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a nejúčinn jší volbou analyzování potravin, protože je možné analyzovat i vysoce 

degradovanou DNA [5; 35; 39]. 

 Mikrobiologická bezpečnost výroby potravin je významným problémem potraviná ského 
pr myslu, proto je d ležité zabránit negativním následk m na lidské zdraví, p edejít 
ekonomickým ztrátám i d v ry spot ebitel . Konvenční metody detekce patogenních 

organism  jsou založeny zvlášt  na metodách kultivace, které jsou časov  náročné a 
pracné. PCR je vhodnou alternativou k t mto metodám, protože je specifická, citlivá a 
podává velmi p esné výsledky v krátkém čase, v ádu n kolika hodin, využitelná pro 

p ímou detekci mikroorganism  ve strav . Testují se zejména patogenní organismy, které 

zp sobují kažení potravin a které mohou být nebezpečné pro zdraví člov ka. Nap íklad DNA 
z plísní produkující mykotoxiny; DNA z bakterií tvo ící toxiny; DNA spojená se stopovými 

složkami (nap . alergeny) nebo nežádoucí složky potravin (nahrazení jinou, často levn jší, 
složkou) [39]. 

2.6.2 Metody detekce produkt  PCR 

 Produkty PCR mohou být analyzovány n kolika metodami. V konvenční PCR jsou 
detekovány amplikony definované délky metodou agarózové gelové elektroforézy, zkrácen  
ELFO, která má výhodu v tom, že je pom rn  ekonomicky levná a snadno proveditelná [23]. 

2.6.2.1 Agarózová gelová elektroforéza (ELFO) 

 ELFO je založena na separaci amplikon  pomocí elektroforézy, která separuje jednotlivé 

molekuly podle velikosti, náboje a jejich tvaru. Produkty migrují agarózovým gelem na 

základ  jejich náboje od katody, která je záporná, ke kladn  nabité anod . Fosfátové zbytky 

na nukleové kyselin  jsou totiž záporn  nabité. Rychlost, jakou se pohybují molekuly RNA a 

DNA, je nep ímo úm rná logaritmu jejich velikosti. Princip této metody je uveden na Obrázku 

5 [31; 23]. 

 Fragmenty DNA nebo RNA je d ležité zviditelnit. Jsou obarveny nap . ethidium bromidem, 
což je barvivo, které se váže mezi vlákna dvou et zcové DNA. Pod UV-lampou obarvený 

fragment DNA fluoreskuje. Dalšími látkami, kterými m žeme vizualizovat produkty PCR, jsou 

Midori Green, SYBR Green, SYTO-9, EVA Green [23]. 

 Vyhodnocení výsledk  probíhá porovnáním velikostí testovaného fragmentu 

ke standardnímu fragmentu. Takto posuzujeme p ítomnost specifického genu ve vzorku [31; 

23]. 
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Obrázek 5 Znázornění principu agarózové gelové elektroforézy (převzato a upraveno podle 
http://mmp.vfu.cz/opvk2011/?title=popis_metod-gelova_elektroforeza) 

2.6.3 Faktory ovlivňující amplifikace DNA v PCR 

 Za n kterých podmínek by určité látky zabránily amplifikaci DNA. Jedná se o tzv. 

inhibitory PCR. Jako p íklad bych zmínila bakteriální enzymy, tuky, cukry či složky potravy. 

P i izolování nukleové kyseliny m že dojít k porušení templátové DNA nebo RNA, což má 
také vliv na amplifikaci. Také mohou být poškozeny samotné primery [31]. 
  

http://mmp.vfu.cz/opvk2011/?title=popis_metod-gelova_elektroforeza
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3 CÍL PRÁCE 
Cílem bakalá ské práce bylo vypracovat p ehled antimikrobiálních vlastností bakterií 

mléčného kvašení, jejich využití v potraviná ství a metody jejich stanovení. Dále ov it 
p ítomnost gen , které kódují antimikrobiální vlastnosti u vybraných probiotických 

mikroorganism . 
V rámci experimentální části bakalá ské práce byly provedeny následující analytické 

kroky: 

 

1. Spektrofotometricky byla stanovena celková koncentrace nukleových kyselin, čistota 
a intaktnost DNA. 

 

2. Identifikace bakteriální DNA za azením do domény, rod  a druh  pomocí 

molekulárn  diagnostických technik. 
 

3. Pomocí metody PCR v reálném čase a konvenční PCR ov it amplifikovatelnost DNA 

jednotlivých bakteriálních druh . 
 

4. Prost ednictvím metody konvenční PCR ov it produkci antimikrobiálních látek 

u vybraného druhu mikroorganismu Lactobacillus gasseri K7. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál 

4.1.1 Testované izolované vzorky DNA bakteriálních kmen  

 Bakteriální kmeny, z nichž byla vyizolována DNA (metodou fenolové extrakce), byly 
získány z České sbírky mikroorganism  (Czech Collection of Microorganisms (CCM)) se 

sídlem v Brn  (ČR); Sbírky mléka ských mikroorganism  (Culture Collection of Diary 

Microorganisms Laktoflora (CCDM)) se sídlem v Tábo e (ČR); Americká sbírka typ  kultur 
(American Type Culture Collection (ATCC)) se sídlem v Manassas ve Virginii (USA) a 

Kolekce pr myslových organism   (Centre of Industrial Microorganisms Collection (LOCK)) 

se sídlem v Lodž (PL). Jejich p ehled je uveden v Tabulce 2. Vyizolované vzorky DNA z níže 
uvedených bakteriálních kmen  byly poskytnuty vedoucí práce Ing. Št pánkou Trachtovou, 
Ph.D. 

Tabulka 2 Bakteriální kmeny testovaných BMK a pozitivních kontrol 

 Bakteriální druh Označení kmene 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T 

13 Bifidobacterium infantis  ATCC 17930 

Pozitivní kontroly 

 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 

 Bifidobacterium animalis CCM 4988T 

 Lactobacillus acidophilus CCO 14476 

 Lactobacillus paracasei CCM 709210 

 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 

4.1.2 Bakteriální DNA na kalibrační křivku 

 Pro sestrojení kalibrační k ivky pro PCR v reálném čase byla použita komerčn  
zakoupená DNA Escherichia coli (D4889, Sigma-Aldrich, USA). Kalibrační k ivka byla 
sestrojena metodou desítkového ed ní 100 ng·μl-1 až 1 pg·μl-1. 

4.1.3 Přístroje a pom cky 

 Centrifuga FVL-2400N Combi-Spin/Vortex (bioSan, Riga, Litva) 

 Centrifuga miniSpin plus 14 500 ot∙min-1 (Eppendorf, Hamburg, N mecko) 
 Eppendorfovy zkumavky (Eppendorf, Hamburg, N mecko) 
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 Inkubační box UVC/T-AR, DNA/RNA UV-cleaner box (bioSan, Riga, Litva) 

 Laboratorní váhy OHAUS CS 200 (Ohaus, New Jersey, USA) 

 Mikropipety Discovery HTL r zných objem  (PZ HTL, Varšava, Polsko) 
 Mikropipety Finnpipette F2 r zných objem  (Thermo Fischer Scientific, Waltham, 

USA) 

 Mikrovlnná trouba PROLINE SM117 

 Minicentrifuga SPECTRAFUGE MINI 

 NanoDrop 2000c UV-Vis spectrophotometer (Thermo Scientific, USA) 

 Thermal Cycler Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Austrálie) 

 Za ízení pro elektroforézu (OWL Buffer Puffer, Loughborough, UK) 
 Zdroj elektrického nap tí pro elektroforézu Enduro 300 V (Labnet International, 

Woodbridge, USA) 

 Laboratorní sklo, plastový materiál a další laboratorní vybavení 

4.1.4 Chemikálie 

 Agaróza pro elektroforézu DNA (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Destilovaná voda 

 DNA standard (100 bp), (Malamité, Moravské Prusy, ČR) 
 Ethidium bromid (5 mg·ml-1) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

 Kyselina chlorovodíková (Lachema, Brno, ČR) 
 Kyselina ethylendiamintetraoctová – EDTA (Serva, Heidelberg, SRN) 

 Kyselina trihydrogenboritá (Penta, Chrudim, ČR) 
 Nanášecí pufr Red load (Top-Bio, Praha, ČR) 
 Nanášecí pufr Yeallow load (Top-Bio, Praha, ČR) 
 Tris-hydroxymethyl-aminomethan – Tris-báze (Serva, Heidelberg, SRN) 

4.1.5 Roztoky 

 Agarózový gel pro gelovou elektroforézu (1,8 %: 1,8 g PCR agarózy/100 ml 

0,5 x koncentrovaného TBE pufru) 

 Ethidium bromid (500 ml vody + 100 μl ethidium bromidu) 
 TBE pufr (54 g Tris-báze; 27,5 g H3BO3; 20 ml 0,5 M EDTA, pH 8,0; dopln no na 1 l 

destilovanou vodou, p ed použitím 20krát na ed no) 
 TE pufr (10 mM Tris-HCl (pH 7,8), 1 mM EDTA (pH 8,0), destilovaná voda) 

 Tris-HCl (1 M: 12,1 g Tris-báze; dopln no na 100 ml destilovanou vodou; upraveno 
HCl na pH 7,8) 

 0,5 M EDTA (pH 8,0) 

4.1.6 Komponenty pro PCR v reálném čase 

 Oligonukleotidové primery (Oligo-Biotech, Hradec Králové, ČR) 
 DNA standard 100 bp žeb íček (Malamité, Moravské Prusy, ČR) 
 SYTO-9 qPCR 2× Master Mix (Top-Bio, Praha, ČR) 
 PCR H2O (Top-Bio, Praha, ČR) 

4.1.7 Komponenty pro konvenční PCR 

 Oligonukleotidové primery (Oligo-Biotech, Hradec Králové, ČR) 
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 DNA standard 100 bp žeb íček (Malamité, Moravské Prusy, ČR) 
 dNTP sm s (10 mM) (Top-Bio, Praha, ČR) 
 Reakční pufr kompletní pro Taq DNA polymerázu 1.1 (10x koncentrovaný) (Top-Bio, 

Praha, ČR) 
 Taq DNA polymeráza 1.1 (1U·μl-1) (Top-Bio, Praha, ČR) 
 Voda pro injekce ČSL 4 (Biotika, Slovenská L’upča, SR) – dále označována jako 

PCR voda 

4.2 Metody 
 Jednotlivé postupy byly provád ny na základ  skript doc. Španové a doc. Ritticha [35] 

s drobnými úpravami podle Ing. Št pánky Trachtové, Ph.D. a paní doc. RNDr. Aleny 

Španové, CSc. 

4.2.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

 Pomocí p ístroje NanoDrop 2000c (Thermo Scientific) byla stanovena koncentrace 

a čistota DNA izolované z bakteriálních kmen  uvedených v Tabulce 2. 

 Objem použitého roztoku DNA pot ebného pro m ení byl 2 μl. 
 P ístroj byl kalibrován na TE pufr. 

 Byla prom ena absorbance p i 260 nm (absorpční maximum nukleových kyselin) 

a 280 nm (absorpční maximum protein ). 
 Čistota DNA byla stanovena z pom ru hodnot absorbance A260/A280.  

4.2.2 Polymerázová řet zová reakce v reálném čase (qPCR) 

 Všechny vzorky, obsahující izolovanou DNA (Tabulka 2), byly z ed ny na koncentraci 
10 ng·μl-1. 

 Komponenty pro PCR byly rozmraženy, promíchány a krátce zcentrifugovány. 

 PCR sm s byla smíchána v boxu, který byl p edem vyzá ený UV lampou. Jednotlivé 

komponenty byly p idávány v po adí a objemech podle Tabulky 3. Po každém p idání 
složky byla sm s dob e promíchána.  

Tabulka 3 Složení směsi PCR v reálném čase 

Komponenta pro qPCR Primery pro doménu Bacteria [μl] 

PCR voda 9,5 

SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 12,5 

Primer 1 (10 pmol·μl-1) 1,0 

Primer 2 (10 pmol·μl-1) 1,0 

Matrice DNA 1,0 

Celkem 25,0 

 

 Takto p ipravený Master-mix byl po 24 μl pipetován do speciálních 200 μl 
eppendorfových zkumavek pro qPCR. K Master-mixu byla poté p idána templátová 

DNA o koncentraci 10 ng·μl-1 v množství 1 μl. Celková množství komponent jsou 
uvedena v Tabulce 3. Celkový objem qPCR sm si byl 25 μl. 
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 Byla provedena qPCR s použitím specifických primer , uvedených v Tabulce 4, pro 

doménu Bacteria. 

Tabulka 4 Použité primery pro qPCR 

Specifita pro Primery Sekvence primeru (5´ – 3´) 
Velikost produktu PCR 

[bp] 
Reference 

doména 

Bacteria 

F_eub TCC TAC GGG AGG CAG CAG T 

466 [40] 

R_eub 
GGA CTA CCA GGG TAT CTA ATC 

CTG TT 

 

4.2.2.1 Amplifikační program pro qPCR 

 Amplifikace vyizolované DNA byla provedena p i nastaveném teplotním programu 

uvedeným v Tabulce 5 [40]. 

Tabulka 5 Použitý program pro qPCR 

Specifita 

pro 

Prodloužení 

denaturace DNA 

Denaturace 

DNA 

Hybridizace 

primer  

Syntéza nových 

řet zc  DNA 

Dosyntetizování 

DNA 

doména 

Bacteria 
95 °C/5 min 

95 °C/30 s 55 °C/30 s 72 °C/30 s 
72 °C/5 min 

30 cykl  

4.2.3 Konvenční polymerázová řet zová reakce (PCR) 
 Všechny vzorky obsahující izolovanou DNA byly z ed ny na koncentraci 10 ng·μl-1. 
 Jednotlivé komponenty pro PCR byly rozmraženy, promíchány a krátce 

zcentrifugovány. 

 Sm s na PCR byla míchána v boxu, který byl p edem vyzá ený UV lampou. 
Komponenty byly p idávány v po adí a objemech podle Tabulky 6. Po p idání složky 

byla sm s vždy dob e promíchána.  

Tabulka 6 Složení směsi PCR pro doménu, rody, druhové zařazení a bakteriocin 

Komponenta pro PCR 
Primery [μl] 

Doména, rody a druhy Bakteriocin 

Voda pro PCR 19,0 9,8 

10x reakční pufr 2,5 2,0 

dNTP sm s (10 mM) 0,5 2,0 

MgCl2 (25 mM) — 1,2 

Primer 1 0,5 1,0 

Primer 2 0,5 1,0 

Taq DNA polymeráza (1 U·μl-1) 1,0 1,0 

Matrice DNA (10 ng·μl-1) 1,0 2,0 

Celkem 25,0 20,0 
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 Takto p ipravený Master-mix byl po 24 μl pipetován do speciálních 200 μl 
eppendorfových zkumavek. Poté byla k Master-mixu p idána templátová DNA 

o koncentraci 10 ng·μl-1 v množství 1 μl. Celkový objem PCR sm si byl 25 μl. 
 Byla provedena konvenční PCR s využitím specifických primer  pro doménu 

Bacteria, rody Lactobacillus a Bifidobacterium, druhy L. paracesi, L. delbrueckii, 

L. acidophilus a pro gen kódující produkci bakteriocinu Gassericin K7A. Celkový 

p ehled použitých primer  s referencemi je uveden v Tabulce 7. 

Tabulka 7 Specifické primery pro konvenční PCR 

Specifita pro Primery Sekvence primeru (5´ – 3´) 

Velikost 

produkt  

PCR [bp] 

Reference 

doména Bacteria 

F_eub 
TCC TAC GGG AGG CAG CAG 

T 

466 [40] 

R_eub 
GGA CTA CCA GGG TAT CTA 

ATC CTG TT 

rod Lactobacillus 

LbLMA 1rev 
CTC AAA ACT AAA CAA AGT 

TTC 

250 [41] 

R16-1 
CTT GTA CAC ACC GCC CGT 

CA 

rod Bifidobacterium 

Pbi F1 CCG GAA TAG CTC C 

914 [42] 

Pbi R2 
GAC CAT GCA CCA CCT GTG 

AA 

druh Lact. paracasei 

(1) 

F_paca_IS 
ACA TCA GTG TAT TGC TTG 

TCA GTG AAT AC 

80 [40] 

R_paca_IS 
CCT GCG GGT ACT GAG ATG 

TTT C 

druh Lact. paracasei 

(2) 

Y2 
CCC ACT GCT GCC TCC CGT 

AGG AGT 

290 [43] 

paracasei CAC CGA GAT TCA ACA TGG 

druh Lact. LB1 AAA AAT GAA GTT GTT TAA 1 065 [44] 
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delbrueckii AGT AGG TA 

LLB1 
AAG TCT GTC CTC TGG CTG 

G 

druh Lact. 

acidophilus 

Aci16SI 
AGC TGA ACC AAC AGA TTC 

AC 
750 [45] 

16SII 
ACT ACC AGG GTA TCT AAT 

CC 

bakteriocin 

Gassericin K7A 

LFA 185 GTT GCA GGA TCA TGT G 
84 [46] 

LFA 268 TGT TGC AGC TCC GTT A 

 

4.2.3.1 Amplifikační programy pro konvenční PCR 

 Byla provedena amplifikace izolované DNA v r zných teplotních programech, které byly 
závislé na použitých primerech, viz Tabulka 7. P ehled jednotlivých program  je uveden 

v Tabulce 8. 

Tabulka 8 Použité amplifikační programy 

Specifita pro 
Prodloužení 

denaturace DNA 

Denaturace 

DNA 

Hybridizace 

primer  

Syntéza 

nových 

řet zc  DNA 

Dosyntetizování 

DNA 

doména Bacteria 95 °C/5 min 
95 °C/30 s 55 °C/30 s 72 °C/1 min 

72 °C/5 min 
30 cykl  

rod Lactobacillus 95 °C/5 min 
95 °C/30 s 55 °C/30 s 72 °C/30 s 

72 °C/5 min 
30 cykl  

rod 

Bifidobacterium 
94 °C/5 min 

94 °C/1 min 50 °C/1 min 72 °C/2 min 
72 °C/5 min 

30 cykl  

druh Lact. 

paracasei (1) 
95 °C/5 min 

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

30 cykl  

druh Lact. 

paracasei (2) 
95 °C/5 min 

94 °C/30 s 58 °C/30 s 72 °C/60 s 
72 °C/7 min 

35 cykl  

druh Lact. 

delbrueckii 
94 °C/2 min 

94 °C/45 s 58 °C/30 s 72 °C/30 s 
72 °C/10 min 

35 cykl  

druh Lact. 

acidophilus 
94 °C/5 min 

94 °C/30 s 58 °C/30 s 72 °C/60 s 
72 °C/5 min 

30 cykl  

bakteriocin 

Gassericin K7A 
95 °C/5 min 

95 °C/30 s 45 °C/30 s 72 °C/20 s 
72 °C/5 min 

35 cykl  
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4.2.4 Detekce produkt  PCR pomocí agarózové gelové elektroforézy 

 Pomocí agarózové gelové elektroforézy byly detekovány produkty qPCR a konvenční 
PCR pro doménu Bacteria, rody Lactobacillus a Bifidobacterium, druhy L. paracesi, L. 

delbrueckii, L. acidophilus a pro bakteriocin Gassericin K7A. 

 V Erlenmeyerov  baňce byl p ipraven 1,8% agarózový gel. Sm s byla p erušovan  
p ivedena 5krát k varu v mikrovlnné troub  a poté nalita do vaničky s h ebínkem. 
Sm s tuhla zhruba 0,5 hodiny na aretační desce. 

 Po ztuhnutí gelu byl vyjmut h ebínek. Ke vzork m, produkt m PCR, byl p idán 6× 
koncentrovaný nanášecí pufr, tj. 25 μl vzorku a 5 μl nanášecího pufru. 

 Sm s (PCR produkt a nanášecí pufr) o objemu 15 μl byla nanášena do vzniklých 
kom rek po h ebínku v gelu. Krom  vzork  obsahujících izolovanou DNA byl dále 
nanesen DNA standard Malamité (100 bp) o objemu 5 μl (dle doporučení výrobce) 
a pozitivní a negativní kontrola o objemu 15 μl. 

 Pak byla vanička s gelem umíst na do elektroforetické vany a gel byl p evrstven 
0,5×TBE pufrem do výšky asi 1 cm nad gelem. Elektroforéza probíhala 2–3 hodiny p i 
zdroji nap tí 80 V. 

 Po ukončení elektroforézy byl gel pono en do roztoku ethidium bromidu (100 μl 
ethidium bromidu na 500 ml vody) po dobu 30 minut. 

 Obarvený gel byl vyhodnocen pod UV sv tlem o vlnové délce 305 nm 
a vyfotografován fotoaparátem. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 
 Pomocí p ístroje NanoDrop 2000c (Thermo Scientific) byla spektrofotometricky zm ena 

absorbance vzork  DNA v rozmezí vlnových délek 230-280 nm podle kapitoly 4.2.1. Na jejím 

základ  byla stanovena koncentrace vzork  nukleových kyselin (NK). Zpr m rované 
hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 9. Pak byly vzorky z ed ny na koncentraci 10 ng·μl-1. 
 Pom r absorbancí A260/A280 byl p ibližn  v rozmezí 1,8-2,0. DNA lze považovat za 
čistou bez p ítomnosti RNA (vzr st pom ru absorbancí nad hodnotu 2,0) nebo p ítomnosti 
bílkovin (pokles absorbance A260/A280 pod hodnotu 1,8) u vzork  2, 7, 10, 12 a 13. 

Zbývající vzorky m ly pom r absorbancí A260/A280 vyšší než 2,0 a byla p ítomna RNA [35]. 

Tabulka 9 Výsledné hodnoty spektrofotometrického stanovení nukleových kyselin vzorků 

 Koncentrace NK [ng·μl-1] A260 nm A280 nm A260 nm/ A280 nm A260 nm/ A230 nm 

Vz
or

ky
 D

N
A

 b
ak

te
riá

ln
íc

h 
km

en
 

1 1302,8 26,056 12,230 2,13 2,26 

2    32,2 0,643 0,329 1,96 0,74 

3   452,9 9,058 4,445 2,04 2,22 

4   414,1 8,282 4,096 2,02 1,92 

5   269,5 5,389 2,559 2,11 1,93 

6   843,6 16,872 8,396 2,01 2,13 

7   256,4 5,128 2,590 1,98 2,33 

8     5,8 0,117 0,051 2,33 0,95 

9    70,6 1,411 0,629 2,24 0,75 

10   382,2 7,645 3,897 1,96 1,95 

11   463,0 9,261 4,499 2,06 1,87 

12   308,0 6,160 3,240 1,90 1,77 

13    25,0 0,497 0,293 1,82 1,94 

 

 Následn  byla ov ena amplifikovatelnost bakteriální DNA pomocí agarózové 
elektroforézy podle kapitoly 4.2.4 s použitím 0,8% gelu, viz Obrázek 6. Vizualizovaný produkt 

se v UV sv tle objevil v podob  svítícího proužku a stupeň jeho degradace. Z gelu je z ejmé, 

že n které vzorky nebyly degradované (b hy 3, 5 a 13), byly intaktní a obsahovaly RNA. 

Další vzorky byly částečn  degradované (b hy 7, 10 a 11) a degradované (b hy 1, 4, 6 

a 12). Nep ítomnost produkt  na gelu (b hy 2, 8 a 9) mohla být zp sobena chybou 

v pipetování. Slabá intenzita m že být zp sobena znečišt ním izolovaných vzork  
p ítomností doprovodných látek, které potom mohou p sobit jako inhibitory pro metodu PCR 

nebo elucí DNA v TE pufru [35]. Po z ed ní vzork  DNA mohla být intenzita fragment  
siln jší z d vodu menšího ovlivňování nečistot. 
 Porovnáním získaných výsledk  spektrofotometrického (Tabulka 9) a elektroforetického 

(Obrázek 6) stanovení byly v rozporu vzorky s absorbancí v tší než 2,0 i vzorky v rozmezí 
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1,8 až 2,0 oproti výsledk m získaných z elektroforézy. To mohlo být zp sobeno částečnou 
degradací bakteriální DNA vzork  b hem uchovávání či stá ím vzork . Dalším d vodem 
mohlo být provedení obou metod v jiných časových intervalech p i provád ní experimentu.  

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost NK 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 + 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 - 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 ++ 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T ++ 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T +++ 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 + 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 +++ 

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P - 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T - 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 +++ 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 ++ 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T + 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 +++ 
+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 6 Agarózová gelová elektroforéza bakteriální DNA. Byl použit gel o koncentraci 0,8%. 

5.2 PCR v reálném čase se specifickými primery pro doménu Bacteria 
 P ítomnost bakteriální DNA domény Bacteria byla provedena qPCR s využitím 

specifických primer  a teplotního programu uvedených v kapitole 4.2.2 [40]. 

 Pro stanovení výchozí koncentrace DNA ve vzorcích byla použita kalibrační k ivka (Graf 

1) z komerční DNA Escherichia coli (D4889, Sigma-Aldrich, USA), která byla sestrojena za 

použití šesti standard  desítkového ed ní v rozsahu 100 ng·μl-1 až 1 pg·μl-1. Statistické 

vyhodnocení výsledk  provedl software cykleru Rotor-Gene 6000 (verze 1.7.87). 

 Data, získaná z kalibrační k ivky, byla posouzena k účinnosti amplifikace a jsou uvedena 

v Tabulce 10. Hodnotila se reakční účinnost ze sklonu kalibračních k ivek označených M. 
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Dále se posuzovala spolehlivost reakce z korelačního koeficientu lineární regrese R2. 

Získané parametry byly ov eny výskytem hodnot v optimálním rozmezí. Optimální hodnota 

pro sklon kalibračních k ivek by m la být v rozmezí -3,9 až -3,0, což odpovídá účinnosti 80-

100 % [47]. Nam ená data sklonu kalibračních k ivek byla -4,163, to odpovídá účinnosti 
74 %. Korelační koeficient udává p esnost reakce, kterou lze považovat za p esnou, je-li 

hodnota R2 ≥ 0,985 [47]. Výsledný koeficient R2 splňuje uvedenou optimální podmínku, 

a proto je reakce spolehlivá. 

Tabulka 10 Kritéria pro kalibrační křivku 

Kritéria určující kalibrační křivku Korelační koeficient R2 Sklon kalibračních k ivek (M) Účinnost reakce 

Hodnota 0,995 -4,163 0,74 

 

 

Graf 1 Kalibrační křivka, která je tvořena závislostí hodnoty (Ct) na koncentraci bakteriální DNA 
Modré body charakterizují body kalibrační křivky, červené body v grafu jsou body analyzovaných 
vzorků bakteriální DNA. 

 Množství fluorescence v závislosti na počtu cykl  pro kalibrační k ivku i pro jednotlivé 

vzorky je uvedeno v Grafu 2. Hodnota Ct (treshold cycle) udává p ekročení limitu detekce 
fluorescence a je nep ímo úm rná výchozí koncentraci ve vzorku. Dále platí, že čím vyšší je 
počáteční koncentrace templátu v reakční sm si, tím nižší je hodnota Ct a tím d íve je 

detekována zvyšující se fluorescence produktu [48]. Byla prokázána p ítomnost bakteriální 

DNA a stanovila se koncentrace DNA vzork  na základ  kalibrační k ivky v rozmezí 

0,017 ng·μl-1 až 6,973 ng·μl-1 (tabulka Grafu 2). Rozdílné hodnoty koncentrací stanovené 

spektrofotometricky (viz kapitola 5.1) a pomocí qPCR byly d vodem rozdílného složení 
obsahu vzork . Spektrofotometrickému stanovení odpovídá celková koncentrace NK, naproti 

tomu qPCR p ísluší pouze obsah cílové bakteriální DNA [39; 40]. 

 Následn  byla provedena agarózová gelová elektroforéza ke stanovení specifity produkt  
PCR podle kapitoly 4.2.4. Potvrdila se p ítomnost specifického produktu o velikosti 466 bp 

pro doménu Bacteria ve všech analyzovaných vzorcích oproti standardu DNA (100 bp) [40]. 

Výsledek není uveden, ale je obdobný jako Obrázek 7 kapitoly 5.3.1. 
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Číslo Barva Vzorek Ct c [ng·μl-1] Číslo Barva Vzorek Ct c [ng·μl-1] 

1 
 

1 22,92 0,035 12  12 19,61 0,217 

2 
 

2 17,61 0,654 13  13 13,13 7,814 

3 
 

3 19,72 0,203 14  Pozitivní kontrola 14,06 4,656 

4 
 

4 19,76 0,199 15  Negativní kontrola 26,61 0,005 

5 
 

5 14,87 2,977 16  Standard 100 ng·μl-1 8,90 80,813 

6 
 

6 24,20 0,017 17  Standard 10 ng·μl-1 11,75 16,737 

7 
 

7 13,33 6,973 18  Standard 1 ng·μl-1 17,24 0,805 

8 
 

8 22,93 0,035 19  Standard 100 pg·μl-1 21,54 0,075 

9 
 

9 17,84 0,578 20  Standard 10 pg·μl-1 24,73 0,013 

10 
 

10 16,88 0,980 21  Standard 1 pg·μl-1 29,40 0,001 

11 
 

11 16,43 1,259 

 
Graf 2 Amplifikační křivky, které udávají závislost množství fluorescence na počtu cyklů 

5.3 Konvenční PCR 
 Pro určení p ítomnosti bakteriální DNA byla provedena konvenční PCR s využitím 
specifických primer  pro doménu Bacteria, rody Lactobacillus a Bifidobacterium, druhy L. 

paracesi, L. delbrueckii, L. acidophilus a pro bakteriocin Gassericin K7A. Jednotlivá množství 
použitých komponent jsou uvedena v kapitole 4.2.3 Tabulky 6. Teplotní programy jsou 

uvedeny v kapitole 4.2.3.1 v Tabulce 8. K elektroforetické detekci byly ve všech p ípadech 
použity 1,8% gely. 



32 
 

5.3.1 PCR pro doménu Bacteria 

 Detekce produkt  PCR (466 bp), specifického pro doménu Bacteria, byla provedena 

pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 7). Amplifikovány byly DNA s primery 

F_eub a R_eub [40]. 

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost produktu PCR 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 ++ 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 +++ 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 +++ 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T +++ 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T +++ 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 + 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 +++ 

S Standard  

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P ++ 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T +++ 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 +++ 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 +++ 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T +++ 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 +++ 

NK — - 

PK Bifidobacterium animalis CCM 4988T +++ 
+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 7 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (466 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro doménu Bacteria 

 Bylo dokázáno, že vzorky obsahovaly bakteriální DNA [40]. Z Obrázku 7 je z ejmé, že 
nebyla kontaminovaná negativní kontrola a že vzorky neposkytovaly falešn  pozitivní 
výsledky. Nižší intenzita n kterých b h  mohla být zap íčin na degradací vzork  (b hy 1 
a 6) nebo částečnou degradací (b h 8), viz kapitola 5.1. Zbylé b hy vykazovaly silnou 

intenzitu produktu PCR.  



33 
 

5.3.2 PCR pro rod Lactobacillus 

 Detekce produkt  PCR (250 bp), specifického pro rod Lactobacillus, byla provedena 

pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 8). Amplifikovány byly DNA s primery 

LbLMA 1rev a R16-1 [41]. 

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost produktu PCR 

S Standard  

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 ++ 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 +++ 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 ++ 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T ++ 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T +++ 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 + 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 ++ 

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P + 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T ++ 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 ++ 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 ++ 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T ++ 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 - 

PK Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 ++ 

NK — - 

+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 8 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (250 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro rod Lactobacillus 

 Bylo dokázáno, že vzorky obsahovaly DNA rodu Lactobacillus [41]. Z Obrázku 7 je patrné, 

že nebyla kontaminovaná negativní kontrola a že vzorky neposkytovaly falešn  pozitivní 
výsledky. Nižší intenzita n kterých b h  mohla být zp sobena rozdílnou koncentrací vzork , 

ale také jejich degradací (b h 6) nebo částečnou degradací (b h 8), viz kapitola 5.1. 
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5.3.3 PCR pro rod Bifidobacterium 

 Detekce produkt  PCR (914 bp), specifického pro rod Bifidobacterium, byla provedena 

pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 9). Amplifikovány byly DNA s primery Pbi 

F1 a Pbi R2 [42]. 

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost produktu PCR 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 - 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 - 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 - 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T - 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T - 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 - 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 - 

S Standard - 

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P - 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T - 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 - 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 - 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T - 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 +++ 

NK — - 

PK Bifidobacterium animalis CCM 4988T +++ 

+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 9 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (914 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro rod Bifidobacterium 

 Byla prokázána p ítomnost bakteriální DNA rodu Bifidobacterium [42]. Je patrné, že 
nebyla kontaminovaná negativní kontrola a že vzorky neposkytovaly falešn  pozitivní 
výsledky (Obrázek 9).  
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5.3.4 PCR pro druh Lactobacillus paracasei (1) 

 Detekce produkt  PCR (80 bp), specifického pro druh Lactobacillus paracasei, byla 

provedena pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 10). Amplifikovány byly DNA 

s primery F_paca_IS a R_paca_IS [40]. 

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost produktu PCR 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 ++ 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 + 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 +++ 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T +++ 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T - 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 +++ 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 +++ 

S Standard  

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P + 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T +++ 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 +++ 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 - 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T + 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 + 

NK — - 

PK Lactobacillus paracasei CCM 709210 +++ 

+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 10 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (80 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro druh Lactobacillus paracasei 

 Bylo dokázáno, že vzorky obsahovaly DNA Lactobacillus paracasei (b hy 1, 3, 6 a 9) [40]. 

Vzorky neprokazovaly falešn  pozitivní výsledky a ani negativní kontrola nebyla 
kontaminována (Obrázek10). Pozitivní odezvu poskytovaly také vzorky Lactobacillus casei 

(b hy 4, 7 a 10), což bylo zp sobeno komplementárními sekvencemi obou primer  [49]. 

Ostatní vzorky detekované na gelu (b hy 2, 8, 12 a 13) poskytovaly odezvu, která mohla být 
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zp sobena částečnou degradací DNA (vzorek č. 8) nebo mohly mít primery částečn  
komplementární sekvence k dalším bakteriálním druh m použitých vzork . Negativní odezvu 

poskytly vzorky č. 5 a 11 (b hy 5 a 11) pat ící druhu Lactobacillus gasseri. 

5.3.5 PCR pro druh Lactobacillus paracasei (2) 

 Detekce produkt  PCR (290 bp), specifického pro druh Lactobacillus paracasei, byla op t 
provedena pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 11). Amplifikovány byly DNA 

s primery Y2 a paracasei [43]. 

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost produktu PCR 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 +++ 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 - 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 ++ 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T - 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T - 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 +++ 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 - 

S Standard  

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P + 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T +++ 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 ++ 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 - 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T - 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 - 

NK — - 

PK Lactobacillus paracasei CCM 709210 +++ 

+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 11 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (290 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro druh Lactobacillus paracasei 

 Byla prokázána v tší specifičnosti použitých primer  k určení p ítomnosti bakteriální DNA 

rodu Lactobacillus paracasei [43]. Dále je z ejmé, že nebyla kontaminovaná negativní 
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kontrola a že vzorky neposkytovaly falešn  pozitivní výsledky (Obrázek 11 – b hy 1, 3, 6 
a 9). Další vizuální odezvu poskytovaly vzorky č. 8 a 10 (b hy 8 a 10), z ejm  z částečné 
degradace DNA (b h 8) či z nep esného popsání vzorku č. 10 (b h 10), který více odpovídal 

druhu Lactobacillus paracasei než druhu Lactobacillus casei. 

5.3.6 PCR pro druh Lactobacillus delbrueckii 

 Detekce produkt  PCR (1065 bp), specifického pro druh Lactobacillus delbrueckii, byla 

provedena pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 12). Amplifikovány byly DNA 

s primery LB1 a LLB1 [44]. 

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost produktu PCR 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 - 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 - 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 - 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T - 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T - 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 - 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 - 

S Standard  

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P - 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T - 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 - 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 - 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T + 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 - 

NK — - 

PK Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 - 

+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 12 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (1065 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro druh Lactobacillus delbrueckii 
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 Byla dokázána p ítomnost DNA druhu Lactobacillus delbrueckii (b h 12) [44]. 

Nep ítomnost pozitivní kontroly v produktu PCR byla z ejm  zp sobena chybou v pipetování 

nebo nízkou koncentrací použitého vzorku. Negativní kontrola nebyla kontaminována 

a neposkytovala falešn  pozitivní výsledky. 

5.3.7 PCR pro druh Lactobacillus acidophilus 

 Detekce produkt  PCR (750 bp), specifického pro druh Lactobacillus acidophilus, byla 

provedena pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 13). Amplifikovány byly DNA 

s primery Aci16SI a 16SII [45]. 

 

B h DNA bakteriálního kmene Přítomnost produktu PCR 

1 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 216/06 - 

2 Lactobacillus acidophilus CCM 4833 ++ 

3 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CCDM 213/06 - 

4 Lactobacillus casei subsp. casei CCM 7088T - 

5 Lactobacillus gasseri CCM 7009T - 

6 Lactobacillus paracasei LOCK 0919 - 

7 Lactobacillus casei LOCK 0900 - 

S Standard  

8 Lactobacillus acidophilus  CCDM 155/01-P - 

9 Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  CCM 1753T - 

10 Lactobacillus casei  CCM 4791 - 

11 Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 - 

12 Lactobacillus delbruckii CCM 7190T - 

13 Bifidobacterium infantis ATCC 17930 - 

NK — - 

PK Lactobacillus acidophilus CCM 4833 +++ 

+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 13 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (750 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro druh Lactobacillus acidophilus 

 Byla prokázána p ítomnost bakteriální DNA druhu Lactobacillus acidophilus [45]. Je 

patrné, že nebyla kontaminovaná negativní kontrola a že vzorky neposkytovaly falešn  
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pozitivní výsledky (Obrázek 13). Nedetekovaný produkt b hu 8 mohl být zap íčin n 
částečnou degradací vzorku, viz kapitola 5.1, kdy hodnota pom ru A260/A280 byla vyšší než 
2,0, tedy ve vzorku byla p ítomna RNA [35]. Vzorek č. 2 (b h 2) m l tento pom r 1,96 
a splňoval čistotu DNA. 

5.3.8 PCR pro bakteriocin Gassericin K7A 

 Na základ  za azení analyzovaných vzork  do druh  (dle kapitoly 4.2.4) byl podle 

amplifikovatelnosti vybrán vzorek č. 11 k provedení p íslušné PCR se specifickými primery 
LFA 185 a LFA 268 [46]. 

 Jako pozitivní kontrola byla použita DNA Lactobacillus gasseri K7 (40,5 ng·μl-1), u kterého 

je dokázána p ítomnost genu odpov dného za produkci daného bakteriocinu. Vzorek č. 11 
(b hy 1 až 5) a pozitivní kontrola (b hy PK 1´ až PK 5´) byly podrobeny desítkovému ed ní. 
Odpovídající koncentrace jsou uvedeny v tabulce Obrázku 14. Detekce produkt  PCR 
(84 bp), specifického pro gen kódující produkci bakteriocinu Gassericin K7A, byla provedena 

pomocí agarózové gelové elektroforézy (Obrázek 14).  

 

B h DNA Lactobacillus gasseri K7 CCM 7009 Přítomnost produktu PCR 

NK — - 

1 10 ng·μl-1 +++ 

2 10-1 ng·μl-1 ++ 

3 10-2 ng·μl-1 + 

4 10-3 ng·μl-1 + 

5 10-4 ng·μl-1 + 

S Standard  

PK 1´ 10 ng·μl-1 +++ 

PK 2´ 10-1 ng·μl-1 ++ 

PK 3´ 10-2 ng·μl-1 + 

PK 4´ 10-3 ng·μl-1 + 

PK 5´ 10-4 ng·μl-1 + 
+; ++; +++  produkty PCR o r zných intenzitách, - nedetekované produkty PCR 
Obrázek 14 Agarózová gelová elektroforéza produktů PCR (84 bp). Amplifikovaná byla DNA se 
specifickými primery pro bakteriocin Gassericin K7A 
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 Byla prokázána p ítomnost gen  kódujících produkci bakteriocinu Gassericin K7A u druhu 

Lactobacillus gasseri K7 vzorku č. 11 [46]. Vzorky neprokazovaly falešn  pozitivní výsledky 
a ani negativní kontrola nebyla kontaminována (Obrázek 14). 
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6 ZÁV R 
Teoretická část práce se zabývá bakteriemi mléčného kvašení, které p edstavují 

rozsáhlou skupinu mikroorganism  adících se mezi probiotika. Nacházejí uplatn ní 
v potraviná ském pr myslu jako startovací kultury zejména v mlékárenském a masném 

odv tví. Díky svému fermentativnímu metabolismu produkují látky s konzervačními účinky, 
které se využívají v potraviná ství ke zvýšení trvanlivosti potravin. Bakalá ská práce byla 
zam ena na vypracování p ehledu t chto látek produkovaných mikroorganismy a blíže byla 

orientována na bakteriociny. Část práce se zabývala technikami detekce a rezistence 
mikroorganism  a molekulárn  diagnostickými metodami PCR, které je možné použít 
k detekci a identifikaci mikroorganism  v potraviná ství. 

Experimentální část byla zam ena na použití molekulárn  diagnostických metod. 
Vyizolované vzorky byly podrobeny spektrofotometrickému m ení k ov ení čistoty 
a koncentrace DNA. Pro za azení vzork  do domény Bacteria byla provedena qPCR 

i konvenční PCR. Konvenční PCR bylo ov eno za azení vzork  do rod  Lactobacillus 

a Bifidobacterium, druh  L. paracesi, L. delbrueckii a L. acidophilus. P ítomnost gen  
bakteriocinu Gassericin K7A byla detekována rovn ž konvenční PCR. S využitím agarózové 

gelové elektroforézy byla prokázána p ítomnost specifických produkt  PCR, tedy p ítomnost 
daného genu pomocí obou variant PCR. 

Praktická část práce ov ila p ítomnost DNA domény Bacteria metodou qPCR. 

Prost ednictvím druhé metody, konvenční PCR, byla prokázána p ítomnost DNA domény 
Bacteria, rod  Lactobacillus a Bifidobacterium, druh  L. paracesi, L. delbrueckii i L. 

acidophilus a genu kódujícího produkci bakteriocinu Gassericinu K7A u vybraného 

mikroorganismu Lactobacillus gasseri K7. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  
AML – antimikrobiální látky 

ATCC – americká sbírka typ  kultur (USA) 
BMK – bakterie mléčného kvašení 
bp = base pair – pár bází 

CCM – Česká sbírka mikroorganism  (ČR) 
CCDM – sbírky mléka ských mikroorganism  (ČR) 
Ct = cycle of treshold – cyklus prahu 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

ELFO – elektroforéza 

FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations - Organizace OSN pro 

výživu a zem d lství 
GRAS = Generally Recognized As Safe – Obecn  považované za bezpečné 

LOCK – kolekce pr myslových mikroorganism  (Polsko) 
M – sklon kalibračních k ivek 

MIC = minimum inhibitory concentration - minimální inhibiční koncentrace; 

uvád ná v [mg·l-1], p íp. [μg·ml-1] 
MO – mikroorganismy 

NK – nukleová kyselina 

PCR = Polymerase Chain Reaction – polymerázová et zová reakce 

qPCR = quantitative Polymerase Chain Reaction – kvantitativní polymerázová et zová 
reakce neboli PCR v reálném čase 

R2 – korelační koeficient 
RNA – ribonukleová kyselina 

WHO = World Healt Organization – Sv tová zdravotnická organizace 
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