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Modifikace PCR, sekvenování



• Reakční směs obsahuje ne jeden, ale několik párů primerů
rozpoznávajících různé cílové sekvence

• Detekce několika genů/produktů současně v jediné reakční směsi

• Výhoda – simultánní detekce více agens, nižší náklady než při 
jednotlivých PCR

• Nevýhoda – reakci je nutno velmi důkladně optimalizovat 
– vznikající produkty musí být různě dlouhé, aby je šlo současně detekovat při 

elektroforéze

– Nutno vyvažovat poměry koncentrací primerů (ve směsi se chovají jinak než
jednotlivě; kompetice o „zdroje“ (zejm. polymerázu), nebezpečí preferenční
amplifikace jednoho fragmentu na úkor ostatních

– Dále roste důležitost pozitivních a negativních kontrol

Multiplex PCR



• Příklad: detekce DNA přežvýkavců, drůbeže a prasat v masných 
výrobcích a krmivech (Dalmasso et al., 2004, Ghovvati et al., 2009)

• Nejprve navrženy primery a otestována specifita (vlevo; primery pro detekci 
přežvýkavců amplifikují DNA skotu, koz, ovcí; primery pro detekci drůbeže amplifikují
DNA kura domácího a krocana, primery pro detekci prasat amplifikují pouze DNA 
prasat)

• Posléze otestována funkčnost směsi primerů na čisté maso jednotlivých druhů a na 
masovou směs (vpravo)





• Nakonec testování „ostrých“ vzorků masných výrobků a krmiv

Salámy v drahách 11 a 12 zjevně obsahují jak hovězí tak drůbeží maso



Některá testovaná krmiva obsahovala příměsi masa z jiných než deklarovaných druhů



• Využití dvou párů primerů (vnější a vnitřní) ve dvou krocích

• Vysoká citlivost; použití zejména tehdy, je-li výchozí množství DNA 
nízké

• 1. krok - amplifikace s vnějšími primery
– méně specifické, nemusí být plně komplementární

– Použitá Ta bývá nižší, aby se zaručilo připojení a přednostně aspoň nahrubo 
namnožil zájmový úsek

– Obvykle se amplifikuje jak žádaná cílová sekvence, tak nespecifické produkty

– 15 – 30 cyklů

• 2. krok – použití vnitřních primerů
– Amplifikují už pouze cílový úsek, plně komplementární k jeho sekvenci

– Jako templát slouží PCR produkt z prvního kroku – naředění případných 
inhibitorů v původním vzorku

– Dalších 15 – 30 cyklů

– Výsledkem „běžný“ specifický produkt

Nested PCR



Primery:
zeleně - vnější
červeně - vnitřní



• Amplifikace RNA (zejména mRNA) 

• 1. krok – reverzní transkripce mRNA do cDNA (RNA sama obvykle 
nemůže být templátem pro PCR)

• Eukaryotická mRNA má na 3‘ konci poly(A) konec -> jako primer
použijeme oligo(dT)

• Enzym reverzní transkriptáza (z retrovirů, termolabilní!) 

• V 2. kroku přidáme primer specifický k 5‘ konci mRNA a DNA 
polymerázu -> syntéza komplementárního řetězce

• Pak už normální PCR

RT-PCR (zpětná, reverzní PCR)



• Obtíže: eukaryotická mRNA bývá dost dlouhá, někdy těžké získat PCR 
produkty o plné délce, pak použití speciálních protokolů (RACE)

• Alternativa: jednokroková RT-PCR s použitím Tth polymerázy místo 
reverzní transkriptázy
– má RNA-dependentní-DNA-polymerázovou aktivitu i při vyšších teplotách

– je schopna uskutečnit oba kroky

– nutná přítomnost Mn2+ iontů

– rychlejší, vyšší citlivost (specifita) reakce

– dražší postup

RT-PCR (zpětná, reverzní PCR)



• Přímo v cytologických preparátech, uvnitř buněk

• Důležité tehdy, když potřebujeme výsledek amplifikace 
asociovat se specifickým histologickým typem buněk, jejich 
rysy/vlastnostmi, zjistit procento buněk obsahujících cílovou 
sekvenci, pro detekci provirové DNA a virové mRNA v buňce 
atd.

• Využití v cytogenetických metodách, onkocytogenetice, 
zvýšení citlivosti in situ hybridizací – cílové sekvence napřed 
namnoženy pomocí PCR -> detekce i řídce se vyskytujících či 
jedinečných kopií genu in situ

In situ PCR



• Postup:

– Fixace – zprostupnění stěny buňky pro primery, polymerázu, dNTP

– Vlastní PCR uvnitř buňky (se značenými primery či nukleotidy)

– Detekce amplifikovaných sekvencí dle druhu značení
(autoradiografie, fluorescence)

• Dvě základní provedení

– v buněčných suspenzích ve zkumavce v konvenčním 
termocykleru; po PCR centrifugace buněk, detekce produktů např. 
lyzí a gelovou elektroforézou alikvotu buněk

– Nebo přímo v řezech tkáních na podložních sklíčkách, krycí sklo 
utěsněno gumocementem, lakem či minerálním olejem (kvůli 
odpařování směsi), sklíčko pak položeno na blok termocykleru

In situ PCR



• Též kvantitativní PCR (qPCR)

• Umožňuje detekci a kvantifikaci produktu PCR v průběhu reakce (ne až
po ní jako při konvenční PCR) – přidaná hodnota proti běžné PCR

• Extrémně vysoká citlivost

• Využití pro studium genové exprese, diagnostiku patogenů…

• Princip: detekce a kvantifikace fluorescenčního signálu produkovaného 
při syntéze PCR produktu v tzv. light-cycleru – termocykler se 
zabudovaným fluorimetrem, tj. přístroj, který kromě cyklického střídání
teplot umožňuje detekci fluorescence a monitorování průběhu PCR

• Kvantitativní vztah mezi množstvím PCR produktu a intenzitou 
fluorescence

Real-time PCR



Detekce amplikonu:
• Využívá tzv. fluoroforů – molekul, 

které po předchozí absorpci světla 
určité vlnové délky emitují světlo jiné
vlnové délky (vždy vyšší, protože nižší
energie)

• nespecifická
– interkalační barviva

• specifická
– TaqMan sondy
– FRET
– molekulární majáky
– citlivější a dražší

• tyto sondy (oligonukleotidy
komplementární k PCR produktu) 
mimo fluoroforu často obsahují i 
zhášeč – molekulu, která zachytává
fluorescenci fluoroforu, brání detekci 
signálu před navázáním sondy (tj. před 
vznikem produktu)

Real-time PCR



1) Interkalační barviva

• Ekvivalent detekce při běžné elektroforéze

• Reverzibilní vazba na dsDNA

• Relativně levné, citlivé

• Nespecifické – fluoreskuje nejen žádoucí PCR produkt, ale i případné
nespecifity

• Příklad – SYBR Green – 1000x nárůst fluorescence po vazbě na DNA, 
váže se rovnoměrně, relativně bezpečný

Real-time PCR



2) Sondy TaqMan
• jedna sonda (oligonukleotid komplementární k cílovému PCR produktu), na 5‘

konci fluorofor (reporter, R), na 3‘ konci zhášeč (quencher, Q) –> kompletní sonda 
nesvítí

• využívá se 5‘->3‘ exonukleázové aktivity DNA polymerázy

• pokud je přítomný templát/PCR produkt, sonda se na něj komplementárně váže a 
během extenzní fáze PCR je částečně hydrolyzována – uvolní se fluorofor a emituje 
fluorescenci

Real-time PCR



3) FRET – fluorescenční rezonanční energetický transfer

• Dvojice fluorescenčně značených sond, nasedajících vedle sebe na 
vznikající PCR produkt

• Emise energie z donorového fluoroforu na 3‘ konci první sondy vede 
k excitaci akceptorového fluoroforu na 5‘ konci druhé sondy

• Přenos energie pouze na vzdálenost 1-5 nukleotidů, sondy tedy 
skutečně musí nasednout vedle sebe (= musí se tvořit příslušný 
specifický PCR produkt), aby došlo k detekci fluorescence

Real-time PCR



4) Molekulární maják

• Sonda, která vykazuje sekundární strukturu – je částečně
komplementární sama k sobě -> tvoří vlásenku

• Na 5‘ konci fluorofor (R), na 3‘ konci zhášeč (Q)

• Není-li sonda navázána, jsou R a Q těsně vedle sebe – žádná
fluorescence

• Za přítomnosti PCR produktu se na něj sonda váže, linearizuje se; R a 
Q se oddálí, pozorujeme fluorescenci

Real-time PCR



Princip kvantifikace – stanovení amplifikačního prahu detekce
• Amplifikační práh detekce – Ct (threshold cycle)

• Fáze celého procesu, kdy začíná exponenciální nárůst množství PCR produktu 
(vlastně číslo, udávající, ve kterém cyklu k nárůstu došlo)

• Určený na základě hodnoty fluorescence pozadí a vzorku v exponenciální fázi

• Čím menší Ct (čím dřív růst začne), tím větší počet kopií templátu vstoupil do 
reakce; rozdíl 1 Ct teoreticky odpovídá dvojnásobnému množství templátu

Real-time PCR

A > B       >      C



Kvantifikační strategie:

• Absolutní kvantifikace
– pomocí externí kalibrační křivky

– Srovnání hodnot Ct jednotlivých vzorků s externím standardem o známé
koncentraci

– Výstup – absolutní hodnota (koncentrace, množství DNA…)

• Relativní kvantifikace – normalizace pomocí jednoho či více 
referenčních genů v tomtéž vzorku
– Nevyžaduje externí standard

– Výstup – relativní hodnota – kolikrát více/méně templátu ve srovnání s 
referenčním genem v tomtéž vzorku

– Význam – např. analýza exprese genů – srovnání, jak je exprese určitého genu 
intenzivní či jak se mění ve srovnání s referenčním genem se stálou expresí

– Nutná normalizace výsledků – koriguje variabilitu mezi jednotlivými vzorky 
způsobenou charakterem vzorků, pipetovacími chybami, kolísající efektivitou 
reverzní transkripce atd.

Real-time PCR



• extrémně citlivá detekce a kvantifikace byť i stopových množství
příměsí
– např. Ng et al., 2012 – detekce a kvantifikace jaderné DNA dobytka, koní, koz, 

ovcí a prasat v masových směsích; schopni detekovat řádově pg množství DNA 
(0,5 – 5 pg), což je méně než je obvyklý obsah jaderné DNA v diploidní buňce 
(cca 6 pg)!!!

– Rutinně používáno k detekci přídavků koňského/oslího masa do jiných 
masových produktů (společenský tlak proti konzumaci tohoto masa)

• Díky citlivosti metoda vhodná i pro tepelně zpracované produkty –
stačí, aby tam zbyla aspoň nějaká použitelná DNA

• Detekce přídavků kravského mléka do produktů z buvolího mléka 
(mozzarella)

• Vysoce citlivá detekce patogenů v potravinách

Real-time PCR – příklady využití v hygieně potravin



• Stanovení pořadí nukleotidů v molekule DNA (primární struktury)

• Terminologie: sekvenování × sekvencování? Nebo dokonce 
sekvenace?

• Anglicky sequencing, německy Sequenzierung, u nás se 
„sekvencování“ neujalo

• Význam
– odvození informace o aminokyselinové sekvenci kódovaných proteinů, regulaci 

jejich tvorby

– Charakterizace mutací např. způsobujících genetické choroby

– Charakteristika příbuznosti organismů

– a mnohé další

• Hygiena potravin: srovnání získané sekvence s referenční; 
identifikace testovaného agens (např. živočišného/rostlinného druhu, 
přesná identifikace parazita atp.)

Sekvenování DNA



• 2 základní metody
– Chemická (degradační, Maxam-Gilbertova)

– Enzymová (Sangerova) – převládla

• Společný rys: příprava a elektroforetická separace souboru 
fragmentů lišících se délkou o jediný nukleotid

Chemická metoda:

• Sekvence odvozena z analýzy molekuly DNA, která je chemicky 
specificky degradována v místech, kde je určitá báze, na 
subfragmenty

• Dnes není rutinně používána, má problematické rysy
– nejednoznačnost interpretace dat

– ovlivnění reaktivity chemických činidel

– nutnost radioaktivního značení

– relativně kratší získané sekvence

Sekvenování DNA



Postup:
• Příprava radioaktivně značené ssDNA

• Rozdělení vzorku na čtyři: G, A+G, 
T+C, C

• Chemická modifikace (až odstranění) 
jednoho či dvou typů bazí v 
náhodných místech molekuly v 
každém vzorku; změna jedné báze v 
každé molekule, celkem musí být 
vyčerpány všechny možnosti

• Štěpení molekul DNA v zeslabeném 
místě modifikace piperidinem při 
vysoké teplotě

• Elektroforéza vzniklých fragmentů v 
denaturujícím polyakrylamidovém
gelu

• Autoradiografická detekce fragmentů

• Sestavení sekvence



Enzymová (Sangerova) metoda
• založená na asymetrické PCR – do reakce vstupuje pouze jeden primer 
(sekvenujeme-li produkt PCR, používá se nejčastěji jeden z primerů
použitých při PCR, případně oba ve dvou oddělených reakcích)
• reakční směs oproti běžné PCR obsahuje navíc tzv. dideoxynukleotidy



Dideoxynukleotidy nemají hydroxyl na 3’-konci – blokují další syntézu 
DNA (polymeráza nemá kam připojit další nukleotid)



Původní sekvence

Templátový řetězec

Perfektní kopie

3’ 5’

Směs řetězců ukončených GUANINEM při 
použití směsi dGTP a ddGTP

Přidání určitého ddNTP do 
reakce tedy vede k vytvoření
spektra fragmentů DNA, které
jsou částečnou kopií původní
sekvence, a které všechny 
končí daným písmenem (bazí)



Enzymová (Sangerova) metoda
 

Vzorky odsahovaly
dideoxynukleotid

A  T  G  C

V
e
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o
s
t 

fr
a
g
m

e
n
tů

Výsledná sekvence: 
CTGTTACTTCCGTGAGAC
CGAGCTCGG 



Automatické sekvenování DNA
• Je novější variantou enzymatického sekvenování DNA
• Syntéza DNA probíhá v jedné reakci – zjednodušení, zrychlení
• Ke značení produktů se používají čtyřmi různými fluorescenčními 
značkami označené

- primery
- dideoxyribonukleotidy (častější, praktičtější)

• Automatický sekvenátor:
- přístroj, ve kterém sekvenování probíhá

- automatický systém spojující elektroforetickou aparaturu s detekcí a 
počítačovým zpracováním informace o fragmentech (jejich velikosti a 
jakou fluorescenční značku nesou)
- sekvenování jen jednou z aplikací; v zásadě umožňuje obdobné aplikace 
jako elektroforéza, je to otázka naprogramování řídícího počítače



Strategie barevných terminátorů

dNTP + barevně
označené ddNTP:



Princip detekce fragmentů

vzorky

kapiláry s gelem

laser
detektor

optický filtr

zásobník gelu

Analýza fragmentů probíhá během kapilární elektroforézy pomocí detekce laserem 
indukované fluorescence. Detektor je napojený na počítač, který převádí detekovaný 
signál na sekvenční data: zachycení signálu určité barvy znamená přítomnost 
určitého nukleotidu na konci daného fragmentu; informace počítačově zpracována



• Výstup ze sekvenátoru – chromatogram

• Hrubá data, vyžadující další zpracování

Základy hodnocení sekvenčních dat



• K dispozici celá řada programů, které umožňují rychle a efektivně
získat finální sekvenci, případně získanou informaci dále zpracovat

• Nástin obvyklého postupu: (konkrétní detaily závisí na použitém 
programu)

1) posouzení kvality a použitelnosti dat

a) „čitelnost“ sekvence

b) délka/úplnost; realisticky lze očekávat cca 700-900 bp (dle 
použitého přístroje a konkrétního sekvenovaného úseku)

2) editace primárních dat

a) omezení pouze na spolehlivě čitelné úseky, případně úseky, které
nás zajímají

b) případně manuální oprava chyb odečtu sekvence přístrojem (dnes 
už velmi spolehlivé, často oprava není nutná)

Základy hodnocení sekvenčních dat







3) chci-li získat sekvenci celého PCR produktu (a/nebo pokud je zájmová
sekvence delší než 700 – 900 bp), je třeba jej sekvenovat z obou konců, tj. 
oběma primery. Vzniklé dvě sekvence je třeba sestavit dohromady:

a) vyhledání překryvů sekvencí

b) srovnání, zda si odpovídají

c) sestavení do jedné reprezentativní sekvence

Základy hodnocení sekvenčních dat

Příklad výstupu – dvě dílčí sekvence zarovnané k sobě, vizuální kontrola 
identity, v horní části reprezentativní sekvence nukleotidů



4) vlastní analýza/interpretace získané definitivní sekvence, např.:

a) vyhledávání genů, exonů, intronů, rozpoznávacích míst pro 
restrikční enzymy, překlad do aminokyselin…

b) (v našem případě) srovnání s referenčními sekvencemi za 
účelem identifikace druhu na základě konkrétní nesené sekvenční
varianty ve vzorku

Možnosti srovnání:

– Vlastní sbírka referenčních sekvencí známého původu

– Veřejně dostupné databáze

Základy hodnocení sekvenčních dat



Veřejně dostupné databáze:

• Velký počet, některé obecné, některé speciálně zaměřené na konkrétní geny či 
taxonomické skupiny

• GenBank – největší, nejznámější, „zlatý standard“ pro veřejné zpřístupnění
sekvenčních dat, obsahuje sekvence všeho druhu – různé geny, negenové
oblasti, celogenomové sekvence… organismů všech taxonomických skupin) 

• BOLD (Barcode of Life Database) – zaměřena na malý počet genů (živočichové –
mitochondriální gen COI, cytochrom oxidáza I; rostliny – chloroplastové geny 
rbcL a matK, houby – region ITS), s cílem katalogizovat genetickou diverzitu
veškerého života, snaha shromáždit sekvence pro všechny existující druhy 
organismů -> snadno využitelná k identifikaci konkrétního organismu, pokud už
databáze příslušný záznam obsahuje

• Základní srovnání/identifikace extrémně jednoduché – webový interface 
umožňující vložení neznámé sekvence, poskytující okamžitý výstup z příslušné
databáze

• Využijeme v rámci praktického cvičení – druhová identifikace vzorku rybího 
masa neznámého původu na základě stanovení sekvence genu COI a jejím 
srovnání s databází BOLD

Základy hodnocení sekvenčních dat
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