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Organizace předmětu

• přednášky cca 1x za dva týdny (budeme se domlouvat)

• cvičení – blokově někdy v květnu

• téma: metody molekulární biologie a jejich využití, problémy hygieny 
potravin, se kterými může pomoci, principy, aplikace, budoucnost

• ukončení předmětu:
- Molekulárně biologická analýza potravin – zápočtový test
- Molekulární biologie v hygieně potravin – ústní zkouška





Proč molekulární biologie?

V současnosti existuje celá řada problémů souvisejících s veřejným 
zdravím, ekonomickými a legálními zájmy, jejichž řešení je bez 
molekulární biologie nemožné nebo zbytečně složité. Mezi ty 
nejdůležitější patří:

• přítomnost patogenů v potravě (bakterie, viry, parazité…)

• složení potravy (autenticita, alergeny…)

Obecně vzato je molekulární biologie využívána především pro detekci 
přítomnosti, identifikaci a/nebo kvantifikaci určitých agens v potravě.



Proč (a jak) molekulární biologie?

Historicky byly testy zaměřeny na identifikaci proteinů, ale:
- nízká specifita
- často nemožné u zpracovaných potravin (zahřátí/vaření, 

zmrazení, solení, kořenění) – nevratné strukturní modifikace proteinů

Současné molekulární techniky jsou vesměs založeny na analýze DNA
- DNA poskytuje více informací
- DNA je nezávislá na tkáni, ve které se vyskytuje -> nezáleží na 

tom, zda vzorkujeme mléko, krev, maso, játra… (u proteinů na tom záleží 
– specifický proteom)

Techniky založené na DNA jsou obecně robustnější, velmi citlivé a
extrémně specifické.



DNA – deoxyribonukleová kyselina

• (téměř) univerzální genetický materiál 

• biopolymer: polynukleotidový řetězec sestávající z 
monomerů (nukleotidů) spojených fosfodiesterovou vazbou

• nukleotid: fosfát + deoxyribóza + dusíkatá báze

• sekvenci nukleotidů v DNA označujeme jako primární 
strukturu DNA a ta kóduje genetickou informaci

• je dvouřetězcová (sestává ze dvou vláken/řetězců, které 
nesou vzájemně komplementární nukleotidy)
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V principu se snažíme o detekci vysoce specifické
genetické informace, nejčastěji na úrovni druhu: 
podíváme-li se na určité úseky DNA (ať geny či 
negenové úseky), zjišťujeme, že jejich sekvenční 
varianty jsou druhově specifické (tj. vykazují nízkou 
vnitrodruhovou a vysokou mezidruhovou variabilitu)

Analogicky v některých případech nás může zajímat 
přítomnost DNA ne určitého druhu, ale třeba 
nějakého vyššího taxonu; stále platí nutnost 
specificity detekované DNA

DNA v hygieně potravin



1. malé množství cílové DNA – ať absolutní (malý vzorek) nebo relativní 
(smíšené vzorky)

2.  mnohé sloučeniny/molekuly přítomné v potravinách mohou působit 
jako inhibitory molekulárních metod

Možná řešení:
a) obohacení vzorků (odstředění mléka, extrakce bakteriální/virové DNA ze 

vzorků potravin…)
b) vysoce efektivní DNA extrakce – izolace kvalitní DNA ze širokého spektra 

komplexních potravinových matricí (maso, mléko, konzervované jídlo…)
c) výběr vhodného markeru, cílového genu

- jaderná vs. mitochondriální DNA: mtDNA je přítomna ve větším 
počtu kopií v buňce – řádově tisíce mitochondrií, každá cca 2-10 kopií 
mtDNA -> zvýšení pravděpodobnosti detekce specifických sekvencí

- počet kopií mtDNA je však variabilní u různých druhů, jedinců nebo 
dokonce v různých tkáních téhož jedince –> problémy s kvantifikačními 
metodami

- obojí používány, v různých situacích

Obtíže a výzvy



3. degradace vzorků v důsledku tepelné úpravy (vaření), vysokého tlaku, 
změn pH, ozáření -> fragmentace DNA
-> někdy máme k dispozici jen velmi krátké fragmenty DNA (100-200 
bp), vhodné jen pro vybrané metody; méně specifické (máme méně 
informace)

zajímavost: dokonce i maso vařené (100 °C) nebo pečené (200 °C) 
několik hodin může stále poskytnout DNA použitelnou pro určité 
analýzy (záleží i na dostupném vybavení laboratoře atp.)

4. citlivost – obecně samozřejmě žádoucí, ale je-li příliš vysoká, můžeme 
získat falešně pozitivní výsledky:
- křížová kontaminace při zpracovávání/výrobě různých produktů v 

téže produkční jednotce (továrně, společnosti)
- sekundární kontaminace v analytické laboratoři

Obtíže a výzvy



Problémy řešené s využitím molekulárních metod

1. přítomnost patogenů v potravě
Mikrobiální kontaminace může vést k závažným zdravotním problémům!!!

a) Bakterie
• Listeria – měkké sýry, nezpracované mléko, saláty, roste i v ledničce!
• Campylobacter – potravinová gastroenteritida – mléčné výrobky, maso
• Escherichia coli – nejdůkladněji studovaná; kolitidy, průjmy, některé kmeny 

potenciálně fatální! (enterohemorrhagická E. coli – epidemie v roce 2011, 
>50 obětí, převážně v Německu; zdroj: naklíčené potraviny z organické 
farmy)

• Salmonella – nedovařené produkty hospodářských zvířat či drůbeže, vajec, 
odvozené produkty

• Clostridium botulinum – produkuje extrémně silné neurotoxiny, může být 
fatální! Doma zavařované potraviny, klobásy, fermentované potraviny

• Enterococcus, Staphylococcus

Molekulární metody jsou rychlejší a spolehlivější ve srovnání se standardní 
mikrobiologickou kultivací: 24-48 hodin růstu, často méně než 100% 
specifita/citlivost vs. několik hodin, vysoká specifita/citlivost (PCR)



1. přítomnost patogenů v potravě

b) Viry – lidské enteroviry (hepatitis A…)
výzva: obvykle přítomny v kontaminované potravě v malých množstvích, nemohou 
se tam replikovat (to až po konzumaci)

c) Plísně – produkce mykotoxinů – kumulativní efekt, poruchy gastrointestinálního 
traktu, změny v imunitním systému, rakovina!

d) Paraziti
• trichinelóza (svalovec stočený, Trichinella spiralis) – nedostatečně tepelně 

zpracovaná zvěřina
• Toxoplasma gondii (nepasterizované ovčí/kozí mléko, nedostatečně tepelně 

upravené maso, nedostatečně omytá zelenina…)
• kryptosporidióza (prvok Cryptosporidium) - zelenina, ovoce, syrové mléko, 

kuriózní zdroj infekce: jablečný mošt

Detekce nejčastěji pomocí specifické PCR – je-li patogen přítomen, získáme PCR produkt; 
čím dál více se prosazuje i real-time (kvantitativní) PCR.

Problémy řešené s využitím molekulárních metod



2. Složení potravin

a) Odhalování podvodů/nesprávné identifikace potravin – podvodné 
nebo nepřesné údaje o složení potravin jsou široce rozšířený problém, 
zejména v případě dražších potravin. Hlavní oblasti zájmu jsou:
• Nahrazení jednoho druhu/produktu podobným, ale 

lacinějším/méně kvalitním/snáze dostupným
• Ochrana ohrožených druhů

Příklady:
1) ryby 

a) nahrazování tuňáka obecného (modroploutvého), ceněného pro 
svou velikost, texturu, zbarvení, obsah tuku a chuť masa, mnohem 
obyčejnějším tuňákem žlutoploutvým či tuňákem pruhovaným

b) kaviár – kaviár z vyzy (Huso huso) – nejdražší, nejvzácnější; 
ekonomické i ekologické obtíže. Nahrazován kaviárem pocházejícím z 
Acipenser spp. (jeseteři)

Problémy řešené s využitím molekulárních metod



Čerstvé ryby – identifikace je obvykle založená na morfologických 
znacích/charakteristikách – nespolehlivé; mnoho druhů si je navzájem dosti 
podobných a vykazují morfologickou plasticitu

Zpracované ryby – morfologické zkoumání nemožné -> jsou nezbytné 
molekulární metody; vzhledem k rozmanitosti zpracování (filetování, uzení, 
marinování, konzervy, mrazení, kaviár…) neexistuje univerzální řešení, 
používá se množství odlišných metod

Nejčastěji používané metody:
• druhově specifická PCR 
• PCR+sekvenování (DNA-barcoding – sekvenování mitochondriálního 

genu pro COI – spolehlivě rozliší naprostou většinu komerčně 
významných druhů)

• PCR+RFLP

Problémy řešené s využitím molekulárních metod



2) maso - nahrazování masa levnějšími náhražkami/nežádoucími příměsemi – v 
minulosti detekováno na základě organoleptických (barva, textura, vůně) nebo 
histologických (mikroskopická analýza délky vláken, jejich hustoty, uspořádání) – ve 
směsích prakticky nemožné

a) „aféra“ s přítomností koňského masa v hamburgerech – hovězí 
„kontaminováno“ koňským masem, které je v mnohých kulturách tabu

b) italský salám Mortara – husí maso nahrazováno masem jiné drůbeže (krůtí, 
kachní)

c) zvěřina a odvozené produkty jsou častým cílem podvodů a chybného označení 
produktů vzhledem k vysoké komerční hodnotě

Rutinně používané metody:
• jednoduchá PCR (+ sekvenování)
• multiplex PCR
• real-time PCR – umožňuje identifikaci/kvantifikaci i jen stopových množství 

(0.5-5 pg!!!), dokonce i ve směsích masa více druhů (např. hovězí, koňské, vepřové, 
kozí, skopové)

Problémy řešené s využitím molekulárních metod



3) autenticita mléčných výrobků
- mléko obsahuje somatické buňky, které jsou použitelné jako zdroj 

DNA; využitelné nejen syrové mléko, ale i tepelně zpracované, sušené, 
sýry…

- mozzarella – typický italský sýr, měl by být produkován výhradně s 
použitím buvolího mléka; běžným podvodem je přidávání kravského mléka 
(pochopitelně nedeklarované)

b) Spotřebitelská jistota ohledně zvolených potravin s ohledem na:
• životní styl (vegetariánství, veganismus)
• náboženské zvyky (např. zákaz konzumace vepřového u Židů či muslimů)
• zdravotní problematika (absence alergenů – vejce, ryby, korýši, arašídy, sója, 

lískové oříšky) – častá křížová kontaminace potravin jiným produktem téhož 
výrobce

• GMO – zejména jde o sóju a potraviny s obsahem kukuřice

Obecně opět stejné metodické principy.

Problémy řešené s využitím molekulárních metod



3. Krmiva

• Nařízení Evropské unie zakázala používání přísad/příměsí odvozených z 
živočišných tkání (zejména masokostní moučku) při výrobě krmiv pro 
přežvýkavce. Jde o preventivní opatření, které má bránit šíření bovinní 
spongiformní encefalopatie (BSE, nemoc šílených krav)

• Klasická metoda – mikroskopická detekce fragmentů zvířecích kostí – časově 
náročné, specifické pouze pro třídu (savčí, ptačí, rybí kosti), nikoliv druhově 
specifické

• Molekulární metody – mnohem citlivější, specifické

Problémy řešené s využitím molekulárních metod



Jakou metodu použít?

Neexistuje univerzální technika vhodná pro všechny podmínky a účely.

Musíme se rozhodovat v závislosti na:

• Dostupném materiálu – Syrový? Zpracovaný? Jak?

• Požadované specificitě/senzitivitě detekce – blízce příbuzné druhy? 
Přítomnost/absence materiálu pocházejícího z jednoho konkrétního druhu? Kolik 
druhů potřebujeme rozlišit? Jak citlivou detekci potřebuji?

• Nákladech/rozpočtu – PCR je velmi levná; sekvenování a real-time PCR drahé

• Počtech vzorků

• Potřebě kvantifikace – pokud smí být cizí agens (bakterie, ale třeba i příměs jiného 
masa) přítomno, ale přitom nesmí přesáhnout určené limity



Izolace nukleových kyselin
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• První fází většiny molekulárních technik je extrakce DNA nebo RNA a jejich 
separace od buněčných složek - NK je obvykle třeba zbavit všech látek, které se po 
lyzi buněk nebo virových částic stávají součástí hrubých lyzátů a jejichž přítomnost 
by bránila účinnému a specifickému působení enzymů používaných v návazných 
metodách

• Kvalita izolovaného materiálu je klíčová pro úspěšnost návazných metod

• izolace v nativním stavu v dostatečném množství a čistotě

• Metodiky izolace v zásadě využívají třech různých principů:

- rozdílná rozpustnost biomakromolekul

- adsorpce na pevný podklad

(- ultracentrifugace v gradientních roztocích – CsCl, sacharóza)

• Metodiku volíme v závislosti na návazných analýzách – liší se požadavky na čistotu
(hybridizace – nutno izolát zbavit specifických kontaminant, které by bránily 
reasociaci DNA; analýzy RNA – nutno pracovat bez RNáz, aby RNA nebyla rozložena) 
a množství vstupního materiálu (PCR – teoreticky stačí stopová množství izolované 
DNA)



Metodické principy využívané při izolaci NK

• Rozrušení buněčných stěn nebo virových nukleokapsidů 
působením 
– Enzymů (lysozym, celulázy, proteináza K…)
– Detergentů (dodecylsulfát sodný)
-> získáme hrubý lyzát obsahující jak NK tak nežádoucí příměsi

• Odstranění kontaminant a extrakce NK z roztoku (lyzátu)
– Enzymy (proteinázy, nukleázy)
– Fenolová extrakce
– Adsorpce na pevný podklad

• Precipitace a rozpuštění NA ve vhodném solventu



Typy metodik izolace nukleových kyselin z lyzátu
1. Metody využívající rozdílné rozpustnosti

• Fenolová extrakce a následná etanolová či izopropanolová 
precipitace (srážení)

• Obecně rozšířené, široké aplikace; velmi levné

• Vhodné pro vysokomolekulární genomové NK

• Nevýhody – toxické výpary, fenol je žíravina – nutnost opatrného 
zacházení; časová náročnost (nejméně několik hodin)

• Dnes už užívány vzácně, pro specifické účely

2. Metody adsorpční
• DNA se váže na křemičité sklo v přítomnosti chaotropní látky

• V minulosti vhodné zejména pro rychlou purifikaci plazmidů a 
malých fragmentů, dnes využívány i pro izolaci genomových NK

• Výhody – velmi rychlé (řádově minuty až desítky minut), DNA 
vysoké čistoty, komerčně dostupné kity

• Nevýhody – dražší (ale už jen o málo, nejdražší je lidská práce)

• Dnes už naprosto dominují pro svou jednoduchost



Fenolová extrakce

1) Promíchání hrubého lyzátu s fenolem (obvykle ve formě PCIA – směs 
fenol:chloroform:izoamylalkohol 25:24:1) – organické rozpouštědlo umožňující 
oddělení NK a proteinů, denaturuje proteiny, rozpouští tuky, napomáhá 
oddělení makromolekul

- proteiny jsou hydrofobní – přejdou do organické fáze nebo na rozhraní 
mezi fázemi

- NK jsou nabité, hydrofilní – zůstanou ve vodní fázi (původním lyzátu)

2) Centrifugace – umožní důkladné oddělení spodní organické fáze 
(PCIA+rozpuštěné látky), mezifáze (denaturované proteiny, zbytky buněk) a 
horní vodné fáze (obsahuje rozpuštěné NK).

3) Odebrání vodné fáze (zbytek je odpad)

4) Vysrážení NK z vodné fáze etanolem či izopropanolem (pro zvýšení výtěžku –
snížení teploty, přídavek soli)

5) Centrifugace pro shromáždění vysrážené NK (supernatant odstraníme)

6) Rozpuštění ve vhodném rozpouštědle (TE pufr…) – zajišťuje dlouhodobou 
stabilitu izolované NK – vhodná koncentrace iontů atp.



Adsorpční metody

• Využívají schopnost NK vázat se na povrchy tvořené oxidem křemičitým v 
přítomnosti chaotropních solí (např. guanidin thiokyanát)

• Síla vazby je závislá na typu NK, iontové síle a pH roztoku

• Prakticky – ve formě kolonek obsahujících silikátovou porézní „destičku“, skrz 
kterou mohou protékat kapaliny (lyzát, promývací roztoky) a přitom umožňuje 
zachycení DNA

Postup:

1) Aplikace lyzátu na kolonku

2) Centrifugace – „protlačení“ lyzátu skrze kolonku, DNA se zachytí

3) Promývání různými roztoky – odstranění kontaminant, solí, odvodnění 
(promývací roztoky obvykle obsahují ethanol)

4) Aplikace vhodného pufru či vody – nízká iontová síla, uvolní DNA z kolonky (tzv. 
eluce) a DNA se rozpustí

Celá řada komerčně dostupných kitů vhodných pro specifické aplikace – obvykle 
dostačující pro běžné izolace z tkání, krve, buněk… i potravin. Existují i 
ultracitlivé kity pro specifické aplikace (virová DNA, malé množství materiálu)







Izolace RNA

• Fenolová extrakce – obdobně jako při izolaci DNA, ale:

– Nelze připustit působení enzymů rozkládajících RNA – RNáz ->
inhibitory, sterilní manipulace, ultračistá voda, rukavice naprosto 
nutné!!

– Nižší pH, cca 5-6

– DNA odstraňována z roztoku pomocí enzymů DNáz

• Selektivní srážení RNA chloridem lithným

• Afinitní chromatografie na oligo-dT kolonách (izolace mRNA)



Analýza a kvantifikace

• SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA
– Koncentrace: nukleové kyseliny absorbují UV záření s maximem absorbance 

při vlnové délce okolo 260 nm. 

– Stupeň čistoty NK se stanovuje z poměru absorbance při 260 a 280 nm. Při 
znečištění vzorku proteiny, jejichž absorpční maximum leží okolo 280 nm, 
bude vypočtený poměr výrazně nižší, při kontaminaci RNA naopak vyšší.

– Pro přesné stanovení koncentrace je tedy nutná co největší čistota (jinak 
např. získáme celkovou koncentraci DNA+RNA, ale koncentrace DNA, kterou 
potřebujeme, bude ve skutečnosti (výrazně) nižší).

– Dále je třeba uvědomit si, že sice získávám informaci o množství NK, ale ne, 
v jakém je stavu (může být fragmentovaná až k nepoužitelnosti)



Analýza a kvantifikace

• FLUORESCENČNÍ METODA
Vazba NK s interkalujícím fluorescenčním barvivem (EtBr, SybrGreen, 

Midori Green, GelRed, GoldView atd.): 

• po ozáření UV zářením barvivo fluoreskuje

• intenzita fluorescence je úměrná množství navázaného barviva -> 
množství nukleové kyseliny

• K vazbě dochází např. při elektroforetické separaci, kdy je barvivo 
obsaženo v gelu

• Srovnáním naměřené fluorescence se standardem o známé koncentraci 
lze stanovit koncentraci vzorku

• Nutné podmínky: přesné pipetování (objem), přesné měření intenzity 
fluorescence

• Zároveň získáváme i informaci o stavu (fragmentaci) izolované NK

• Zejména vhodné pro vzorky s nízkou koncentrací či znečištěné vzorky


