
Molekulární biologie v hygieně potravin – Molekulárně biologická analýza potravin 

Přednáška 4, 2017/18, Ivo Papoušek 

Polymerázová řetězová reakce (PCR)



Polymerázová řetězová
reakce (PCR)

• Zavedení PCR v roce 1983 (Kary B. Mullis)  Nobelova 
cena 1993

• Metodika umožňující mnohonásobné zmnožení
(amplifikaci) specifického úseku DNA in vitro založená na 
principu replikace 

• K opakující se enzymové syntéze komplementárních 
řetězců vybraných úseků dvouřetězcové DNA dochází po 
připojení dvou primerů (které vybraný úsek vymezují) 
vázajících se na protilehlé řetězce DNA tak, že jejich 3'-OH-
konce směřují proti sobě (dovnitř vymezeného úseku)



Základní rysy PCR jsou shodné s replikací
(přirozenou enzymatickou syntézou) DNA:

• Jako templát slouží ssDNA, podle níž je syntetizován 
komplementární řetězec

• K zahájení reakce je zapotřebí primer, který se připojuje 
na komplementární úseky DNA. Tím je zároveň
vymezen úsek DNA, který bude amplifikován

• Jako templáty pro syntézu mohou sloužit oba řetězce 
dsDNA, po předchozí denaturaci – v tom tkví
„řetězovost“ PCR, protože se to týká i nově vzniklých

• Teoreticky lze získat 2n(-1) řetězců (kopií).

• Pravidelné (cyklické) střídání tří fází:
– Teplotní denaturace dvouřetězcové DNA

– Annealing (nasedání, hybridizace) primerů na oddělené
řetězce

– Syntéza nových řetězců DNA polymerázou (elongace 
primerů)

Cyklus číslo
Počet nových 

dvouřetězcových 

molekul

1 1

2 3

3 7

4 15

5 31

6 63

7 127

8 255

9 511

10 1 023

11 2 047

12 4 095

13 8 191

14 16 383

15 32 767

16 65 535

17 131 071

18 262 143

19 524 287

20 1 048 575

21 2 097 151

22 4 194 303

23 8 388 607

24 16 777 215

25 33 554 431

26 67 108 863

27 134 217 727

28 268 435 455

29 536 870 911

30 1 073 741 823



Denaturace vzorku DNA
Pro oddělení jednořetězců

(94 °C, 5 min)

Připojení primerů
na řetězce DNA

(30 - 65 °C, 1 min)

Denaturace pro separaci
řetězců DNA
(94 °C, 30 s)

Syntéza nových řetězců
DNA polymerázou
(72 °C, 45s - 2 min)

25 – 35 ×



Schéma PCR



Replikace DNA in vivo vyžaduje mnoho enzymů



Replikace DNA in vitro vyžaduje pouze jeden enzym!

Reakční směs obsahuje: 
1) vodu
2) nukleotidy (dNTP)
3) reakční pufr
4) primery
5) termostabilní DNA polymerázu
6) templátovou nukleovou kyselinu (DNA)
7) případné přídatné látky

ad 1): voda 
• slouží ke zředění reaktantů na vhodnou koncentraci, resp. doplnění

reakční směsi na vhodný celkový objem (z hlediska možnosti manipulace 
a hospodárnosti; obvykle 10-50 μl)

ad 2): nukleotidy (dNTP)
• jednotlivé „stavební kameny“, které DNA polymeráza spojuje do nového 

souvislého řetězce na principu komplementarity podle sekvence 
nukleotidů v templátovém vlákně

• obvykle ve formě Na+ nebo Li+ solí
• obvyklá cílová koncentrace 200 μM



ad 3) reakční pufr

• zajišťuje především vhodné podmínky pro činnost DNA polymerázy (optimální
pH 8,3 – 9,0; složení solí, zejména důležitá je koncentrace Mg2+ iontů)

• Mg2+ především tvoří rozpustný komplex s dNTP, který je rozpoznáván 
polymerázou

• dále interaguje s primery, templátovou DNA aj., je nutno koncentraci 
optimalizovat

• Obvyklá koncentrace 1,5 - 2 mM

ad 4) primery

• Chemicky syntetizované oligonukleotidy o délce nejčastěji 18 - 25 nukleotidů

• Běžně dostupné komerčně (řádově stovky Kč), netřeba vlastní syntéza

• Vhodnou volbou primerů zajišťujeme specifitu reakce – amplifikaci právě
určitého zvoleného úseku; musí tedy být jedinečné:

 Pro genom o velikosti 3 miliardy bp – statisticky vzato jedinečná sekvence o délce 
16 N (416>3 mld.); v praxi sekvence genomu není náhodná, proto nutno používat 
delší úseky, aby byla jedinečnost zajištěna (tj. proto 18-25 N)

• Nutno, aby nasedaly do konzervativních (málo proměnlivých) oblastí genomu
(jinak nemůžeme zaručit úspěšnou syntézu)

• V praxi často používáme již publikované primery (pro standardizované úseky), 
při návrhu vlastních primerů musíme dodržet určitá pravidla (vodítka):



• Dobře navržené primery asi nejdůležitějším faktorem pro 
úspěšnou PCR!

• Délka: příliš krátké by nebyly jedinečné (specifické), příliš
dlouhé zbytečné (cena), větší riziko nežádoucích vlastností
(viz níže)

• Obsah G+C v rozmezí 40 – 60 % celkové sekvence primeru

• Teplota tání (Tm):
 Teplota, při které dochází k disociaci (uvolnění) molekul primeru

z templátových řetězců DNA
 Závislá především na délce (počtu bazí), koncentraci solí a 

obsahu G+C (přímá úměra)
 Měla by být v rozmezí cca 50 – 70 °C
 Oba primery by měly mít Tm podobnou!!! (nelišit se o víc než

3 - 5 °C, raději ještě méně) – s Tm souvisí optimální Ta

Pravidla pro navrhování primerů



• nesmí obsahovat příliš dlouhé komplementární úseky (zejména 
na 3‘ konci!, ani v rámci jednotlivých primerů ani v celém 
primerovém páru) – vznik duplexů primerů, nepoužijí se pro tvorbu 
žádoucího produktu -> nižší výtěžek reakce

• nesmí vytvářet vnitřní sekundární struktury (vlásenky) – tentýž
důvod

• Když už se tyto struktury vyskytují, musí mít nízkou Tm nebo ne 
příliš vysokou disociační energii (ΔG) – při dostatečně vysoké Ta se 
tedy rozloží/nevytvoří

• Na 3‘ konci 1 - 2 G nebo C (3 vodíkové můstky - silnější vazba na 
templát, zajišťují přesnost/specifičnost a efektivitu syntézy -
polymeráza syntetizuje od tohoto nukleotidu)

• Navrhování usnadněno mnoha dostupnými programy (OLIGO, 
Geneious…), které dokážou na základě vložené cílové sekvence 
navrhnout vhodné primerové páry, pak zpravidla ručně doladíme

Pravidla pro navrhování primerů



3‘ dimer!!!

slabé vlásenky

Příliš odlišné Tm



ad 5) termostabilní DNA polymeráza

• Odolávají teplotám až 98 °C

• Původně izolovány přímo ze zdrojových organismů (termofilní bakterie, např. 
Thermus aquaticus – Taq polymeráza), dnes metodami genového inženýrství
příslušné geny upraveny a vloženy do jiných druhů bakterií; komerční produkce 
enzymů s výhodnými vlastnostmi

• Obvyklé množství 0,5 – 2,5 U / 50 μl reakční směsi

• Dnes často používána „hot start“ polymeráza – s přídavkem teplotně
nestabilních látek, které ji inhibují při pokojové teplotě – až při počáteční
denaturaci se látky uvolní a polymeráza se aktivuje; to brání předčasné
nespecifické amplifikaci v průběhu přípravy reakční směsi

ad 6) templátová DNA

• Množství výchozího materiálu může být velmi nízké; teoreticky stačí jediná
molekula

• Doporučovaná minimální množství pro standardní PCR (pro modifikace jako 
real-time PCR stačí ještě méně): lidská genomová DNA 100 – 500 ng, 
bakteriální DNA 1 – 10 ng, plazmidová DNA 0,1 – 1 ng

• Kvalita templátu může přímo ovlivnit výsledek PCR (příliš mnoho RNA - vyváže 
Mg2+ z roztoku; přítomnost inhibitorů polymerázy - některé proteiny, 
detergenty, EDTA, vysoká koncentrace DNA! atd.); záleží na aplikaci



ad 7) přídatné látky

• mohou v některých případech pozitivně ovlivnit účinnost a specifičnost 
reakce

• obvykle nutno stanovit experimentálně, zda mají vliv na konkrétní
reakci

• albumin z bovinního séra (BSA)

• dimetylsulfoxid (DMSO) – redukuje nespecifickou vazbu primerů, 
používán tam, kde nelze specifity dosáhnout manipulací s Ta

• detergenty (Tween 20)

• glycerol

• spermidin

• minerální olej – není přímo součástí směsi, zakápnutí shora, brání
odpařování reakční směsi během reakce; dnes už většinou nepoužívaný 
(vyhřívání víka termocycleru má stejný efekt)



• Termocycler: zařízení, ve kterém lze automaticky měnit teplotu v 
naprogramovaných časových intervalech

• Celá řada různě kapacitních modelů pro paralelní zpracování
mnoha vzorků (nejčastěji 24 - 384)

• Jádrem je vyhřívaná destička (často pokovení – rychlý přenos tepla)

• Nutné předpoklady – přesnost a rychlost změny teploty

• Zpravidla možnost vyhřívání víka – vzorek tak zahříván shora i 
zdola, nedochází ke kondenzaci na víčku zkumavky

• Jednoduchý „počítač“ a interface pro zadávání a úpravu programů
(teplotních režimů)

• Existuje základní poměrně robustní obecné schéma (program), 
které je často nutno pro amplifikaci konkrétního úseku PCR 
optimalizovat

• V principu 6 základních kroků:

Praktické provedení PCR



1) Počáteční denaturace DNA
• Nutná kompletní denaturace (úplné oddělení vláken)

• Obvykle zahřátí na 95 °C / 2 – 5 min

• Částečná denaturace by vedla k rychlé renaturaci templátu, 
nespecifické vazbě primerů a možným nežádoucím produktům

Vlastní řetězová reakce – cyklické opakování tří kroků
(obvykle 25-35x)

2) Denaturační krok (separace) řetězců
• 94-95 °C / 20 – 45 s

• Závisí na objemu reakce, tloušťce stěn zkumavek

• Příliš krátká denaturace – primery nemohou nasednout, příliš
dlouhá – snižujeme aktivitu DNA polymerázy (stabilní cca 2 hod / 
98 °C) – v pozdějších cyklech by tedy nezbyla žádná funkční
polymeráza

Praktické provedení PCR



3) Připojení primerů (annealing, nasedání)

• obvykle cca 40 – 65 °C / 30 – 90 s

• Naprosto klíčový krok určující specifitu reakce!!! (příliš nízká
teplota – nespecifické produkty, příliš vysoká – žádný produkt)

• Nutno stanovit empiricky (vyzkoušet); orientačně bývá cca o 5 °C 
nižší než Tm primerů

4) Syntéza nového řetězce (polymerace, elongace primerů)

• 72 °C / 45 – 90 s

• Závislé na délce syntetizovaného produktu (Taq polymeráza
syntetizuje rychlostí cca 60 bází za sekundu)

• Návrat k bodu 2, nové řetězce slouží jako templáty

Praktické provedení PCR



5) Závěrečná extenze

• 72 °C / 5 – 10 min

• Po posledním cyklu, slouží k dokončení syntézy a renaturaci
jednořetězcových produktů do dsDNA

6) Chlazení

• 4 (10) °C / dle potřeby

• obvykle nečekáme u termocycleru, až reakce doběhne

• Uchování produktů PCR ve stabilním stavu před dalším 
zpracováním (nebo přemístěním do ledničky/skladovacích prostor)

Praktické provedení PCR



• Obecné teplotní schéma a složení reakční směsi je nutno 
optimalizovat pro konkrétní reakci tak, aby bylo dosaženo 
maximálního množství co nejčistšího produktu

• Přesné hodnoty teploty (zejmény teploty annealingu, Ta) a doba 
trvání jednotlivých kroků

• Příliš nízká teplota – primery budou nasedat i do oblastí DNA, které nejsou plně
komplementární – vznik nespecifických produktů

• Příliš vysoká teplota – primery se na DNA nenavážou

• Často nutný kompromis – teplota, při které výtěžek žádoucího produktu sice 
není maximální, ale nevyskytují se žádné nespecifické produkty

• Optimální teplotu obvykle stanovujeme v gradientu – termocycler umožňuje 
nastavení různých teplot v různých místech výhřevné destičky, lze tedy 
simultánně testovat relativně široké rozmezí teplot paralelně

• Počet cyklů
– Obvykle 25 – 35, vzácně až 40 cyklů; příliš velký počet – významně narůstá

podíl nespecifických produktů

Optimalizace PCR



Rostoucí teplota annealingu

nutno použít co nejvyšší Ta



Rostoucí teplota annealingu

Kvalitní produkt při všech
testovaných teplotách



• Koncentrace Mg2+

 Volné ionty ovlivňují aktivitu enzymu a zvyšují Tm dsDNA

 Optimální koncentrace se liší reakci od reakce, v rozmezí 1 – 5 mM, často 
nutno stanovit experimentálně

 Obvyklá koncentrace 1,5 – 2 mM (pro 200 μM dNTP)

• Koncentrace primerů
 sekvence a koncentrace primerů významně ovlivňují výsledek; optimální

koncentrace obvykle 0,1 – 0,6 µM, vzácně až 1 µM

 Příliš nízká koncentrace – předčasné vyčerpání primerů, snížení výtěžku 
(protože v posledních cyklech primery chybí)

 Příliš vysoká koncentrace – riziková zejména u částečně komplementárních 
primerů (dimery…) – spotřebovávají se zbytečně nukleotidy na relativně
často vznikající dimerové komplexy

Optimalizace PCR





• Proces není úplně bezchybný; Taq polymeráza příležitostně
zařazuje nekomplementární (chybný) nukleotid (cca 1 na 4000 –
5000 bp). 

• Frekvence chyb in vitro závislá na pH, koncentraci reaktantů
(zejména Mg2+) a vyváženosti koncentrace všech čtyř dNTP.

• In vivo v buňce opravné mechanismy, in vitro nefungují (Taq nemá
proofreading aktivitu), začlenění chybné báze někdy vede k 
terminaci syntézy

• Při běžném použití v diagnostice není důležité, protože molekuly s 
chybnou bází tvoří jen zlomek z celkového počtu

• Důležité, pokud PCR produkty klonovány – každý klon odvozen z 
jediné molekuly – případnou chybu nese veškeré potomstvo; 
problém při navazujících procesech typu exprese in vitro

• Jedno z řešení – použití dvou polymeráz, jedna z nich s 
proofreadingovou aktivitou (3‘-exonukleázovou)

(Bez)chybovost syntézy





• Standardně amplifikovány cílové úseky do 4 kb

• Delší amplikony – nižší látkové množství produktu (tj. počet kopií)

• Hlavní omezení – nesprávně začleněné nukleotidy, nespolehlivost 
polymerázy

• Omezení lze obejít právě použitím dvou polymeráz, Taq + Ttw (Tth, 
Pwo,…) s proofreadingovou aktivitou (2-6x nižší chybovost)

• Stačí stopové množství (1 %) 

• Proč ne jen jedna (ta s proofreadingem)? Způsobuje degradaci 
primerů, v nadbytku tedy musí být „obyčejná“ polymeráza

• Amplifikace úseků s délkou i přes 20 kb

Limity PCR



• Vzhledem k citlivosti i jediná molekula exogenní/neznámé
DNA stačí pro získání falešného pozitivního signálu

• Nutno dodržovat standardní postupy:

 sterilní zkumavky, špičky, roztoky

 jednorázové rukavice

 separace reakčních složek od templátu/vzorků

 alikvotování reagencií/vzorků – v případě kontaminace jednoho 
alikvotu jsou ostatní nadále použitelné

 přidávat DNA do reakce jako poslední

 UV světlo, čisticí chemikálie – odstranění NK z pracovní plochy

 nevracet se s hotovými produkty do místnosti, kde se připravují
nové reakční směsi

Hlavní problém PCR - kontaminace



• Vždy dělat pozitivní (musí po PCR obsahovat produkt – ověření, že 
reagencie a program jsou v pořádku) a negativní kontrolu (templát
nahrazen vodou, nesmí po PCR obsahovat produkt)!!!

• Při pochybnostech zopakovat experiment, s pečlivým dodržováním 
postupů a kontrolami

• Jakmile podezření na kontaminaci, zkusit najít zdroj. Nejčastěji:
 Přenos dříve amplifikovaných produktů (zpracování předchozích vzorků)

 Vzájemná kontaminace zdrojových materiálů/reagencií (voda? primery? –
dlouhodobě používané roztoky)

• Zejména důležité u nízkokopiových templátů a degradovaných 
vzorků (relativně snazší projev kontaminace, která konkuruje 
templátu)

• Při dlouhodobých problémech možnosti prevence, např. použití
dUTP místo dTTP a uracil-N-glykosylázy – odbourá případné
produkty předchozích PCR, nebudou použitelné jako templát

Hlavní problém PCR - kontaminace





• Nesmírně široké, v podstatě naprosto základní nejdůležitější
metoda – ať už samostatně nebo jako předstupeň dalších metod 
(RFLP, sekvenování…)

• Celá řada výhod: rychlost, specifita, citlivost, pružnost, nízká cena

• Velmi často použitelná i na zpracované potraviny, směsi atd. (např. 
tepelná úprava - DNA sice degradována na kratší kousky, ale 
snažíme-li se amplifikovat dostatečně krátký fragment, můžeme 
uspět)

• V nejjednodušší podobě - simplex PCR - použití jednoho páru 
primerů specifického pro cílovou sekvenci/druh

• Buď získáme produkt nebo ne -> cílové agens je v testovaném 
vzorku přítomno/nepřítomno

Využití PCR v hygieně potravin



• Přítomnost patogenů v potravě

– bakterie, viry, plísně, paraziti

– detekce úseku DNA specifického pro daný patogen/skupinu 
patogenů

• Složení potravin

– podvody/nesprávná identifikace potravin – např. záměna 
kaviáru z jeseterů za nejdražší kaviár z vyzy

– detekce nežádoucích příměsí v potravinách (alergeny, přídavek 
koňského masa do hamburgerů, přídavky vepřového masa do 
hovězích produktů…)

– GMO – specifická detekce přítomnosti transgenu v produktech 
ze sóji či kukuřice

Využití PCR v hygieně potravin - příklady



Ilhak & Arslan 2007; http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-07-31-3/vet-31-3-3-0601-30.pdf

specifická detekce DNA jednotlivých druhů

Detekce koňské DNA v masové směsi



Detekce jednotlivých 
DNA v různých směsích 
(příměsi cizích mas)
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