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Obr. 1: Ověření možnosti amplifikace DNA 
kukuřice pomocí PCR s primery Plant1/Plant 2.  

Dráha 1: kukuřice; dráha 2: MON810; dráha 3: Bt176; 
dráha 4: Bt11; dráha 5: T25; dráha 6: Bt10; Nt: 
beztemplátová kontrola; Mr: marker 100 bp DNA ladder, 
očekávaná velikost produktu: 500 – 600 bp.  

Obr. 2: Ověření možnosti amplifikace DNA rostlin 
pomocí PCR s primery Plant1/Plant 2.  

Dráha 1: oves; dráha 2: ječmen; dráha 3: pšenice; 
dráha 4: slunečnice; dráha 5: hrách; dráha 6: tabák; 
dráha 7: řepka; dráha 8: sója; dráha 9: kukuřice; Nt: 
beztemplátová kontrola; Mr: marker 100 bp DNA ladder, 
očekávaná velikost produktů: 500 – 600 bp. 
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NOROVIRUS

● jednovláknové RNA viry z čeledi Caliciviridae

● způsobují akutní virové gastroenteritidy 

● prvně detekován v roce 1968 ve městě Norwalk, Ohio

● dělen do 7 genoskupin a na 41 genotypů

● lidské patogeny - zástupci tři genoskupin: GI, GII a GIV 

● velikost virové částice: 27 – 40 nm

● v současné době jsou spolu s virem hepatitidy A považovány 

za hlavní patogeny virového původu přenášené potravinami 

a vodou

doi:10.1128/JCM.01535-14 - J. Clin. Microbiol. February 2015vol. 53 no. 2 373-381
Literatura a použité zdroje
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VIROVÁ GASTROENTERITIDA

● zánětlivé infekční průjmové onemocnění

● symptomy: akutní zvracení, průjem, doprovázený břišními 

křečemi, nevolnost, zvýšená teplota

● infekční dávka: 18 – 1000 virových jednotek

● https://www.cdc.gov/norovirus/

(Centers for Disease Control and Prevention, USA)

DOI: 10.1007/s12560-016-9234-8

Hu NoVLiteratura a použité zdroje

https://www.cdc.gov/norovirus/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26983441


VZORKY

Klinické

• Stolice  

• Zvratky (vomitus)

• Sérum (nebuněčná složka krve)

Vzorky potravin, vody a vzorky z životního prostředí

• proveditelné, po zakoncentrování

• v ideálním případě by měly být shromažďovány exempláře co nejdříve po vypuknutí nákazy



METODIKY

1. Analýza proteinů – imunochemické metody

• EIA -RIDASCREEN® Norovirus – 3rdGeneration

či ELISA (DAKO, Ely, UK)

• soupravy mají malé citlivosti (50%)

• negativní vzorky by měly být konfirmovány druhou technikou

2. Analýza DNA – RT-qPCR

• citlivá metodika, LOD 10 až 100 kopií v reakci, možná 

kvantifikace

• RT-PCR používáno pro genotypizace, často po sekvenaci

amplikonů (nejčastěji využívaný je gen kódující kapsid (region D)

3. Vizualizační – elektronová mikroskopie

Senzitivita: PCR (94 %), TEM (58 %) a EIA (31 %) 

Specifita: TEM (98 %), EIA (95 %) a PCR (92 %)

DOI: 72433; http://2012.igem.org/File:EM.jpg
Literatura a použité zdroje

https://dx.doi.org/72433


To facilitate the detection of viral particles, negative staining was employed using electrondense stains (2% phosphotungstic acid 

(PTA) and 1% uranyl acetate). The stained specimens were examined carefully for at least 30 min/sample on a Zeiss 900 electron 

microscope (Zeiss, Oberhofen, Germany) at 50,000- to 100,000-fold magnification by an experienced technician. NV-like particles were 

identified on the basis of their size (with a diameter of approximately 27–40 nm), and typical morphology (spherical, no envelope, 

somewhat lace-like appearance). This is distinct from other small viruses (e.g. astroviruses), and non-NV caliciviruses such as SV 

which typically show a cup-like or ‘star of David’ morphology (fig. 1).

TEMNorovirus  Astrovirus

No-NoV calicivirus                     



BUNĚČNÉ A TKÁŇOVÉ KULTURY 

A PRÁCE S NIMI
• noroviry jsou druhově specifické - lidské noroviry (HuNoV) jsou schopné  infikovat a vyvolat 

onemocnění pouze u člověka a myší noroviry pouze u myší

• ke kultivaci lidských norovirů tedy nelze použít myši nebo jiná malá zvířata

• kultury: buňky, tkáně a nebo části orgánů mohou být kultivovány mimo tělo v 

pufrovaném roztoku s živinami, tzn. za podmínek, jež věrně napodobují jejich fyziologickou 

situaci

• techniky jsou poměrně nákladné a vyžadují zvlášť vybudované laboratoře a vyškolený 

personál

• Principiálně má práce s každou buněčnou linií několik fází:

• izolace buněčného kmene

• udržování buněčné linie a její expanze („pasážování“)

• využití namnožených buněk v pokusu

• obtížná kultivace lidských enterocytů (epitelové buňky 

střeva) v buněčných kulturách

https://www.lgcstandards-atcc.org/~/media/Attachments/E/F/1/4/1985.ashx; wikiskripta; http://www.trigonplus.cz
Literatura a použité zdroje

https://www.lgcstandards-atcc.org/~/media/Attachments/E/F/1/4/1985.ashx


2016

• podařilo se kultivovat lidský NoV v laboratoři

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160825172254.htm; DOI: 10.1126/science.aaf5211

Literatura a použité zdroje

• nový typ buněčné kultury lidského střevního epitelu obsahující i enterocyty

• nazvané enteroidy (angl. enteroids) - nové, multifunkční buněčné lidské kultury, jsou 

vyrobeny z dospělých střevních kmenových buněk z tkáně pacienta

• přídavek žluči - klíčová komponenta umožňující viru replikovat se v buněčné kultuře

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160825172254.htm


NORMA ČSN P CEN ISO/TS 15216

• Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro 

stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-

PCR v reálném čase

• 2 části: 15216-1 kvantitativní analýza, 15216-2 kvalitativní analýza

• často komplexní matrice obsahující cílový virus v nízké 

koncentraci 



1. Příprava vzorku do vhodné podoby pro izolaci RNA

2. Izolace RNA

3. PCR spojená s reverzní transkripcí

4. Vyhodnocení a interpretace výsledků

PRINCIP STANOVENÍ

Vzorky Příprava vzorku Extrakce RNA RT-qPCR

Kontrolní virus přidán (co nejdříve)

Pevné povrchy Stěr z povrchu (max. 100 cm2) do 500 ul

Bobulovité 

ovoce a 

salátová 

zelenina

Rozkrájení (2,5x2,5x2,5 cm), sáček s 

filtrem, eluce (třepání, pektinasa, 

pH=9,5±0,1)) a poté precipitace s 

PEG/NaCl

Balená voda

0,3 až 5 L, filtrace na pozitivně nabitou 

membránu (adsorbce), eluce pomocí 

TGBE pufru, úprava pH na 7, koncentrace 

prostřednictví ultrafiltrace

Měkkýši

min. 10, z nasekaných trávicích žláz (min. 

2,0 ± 0,2 g) extrahovány s proteinasou K

Extrakce z 

500 ul 

vzorku, lyze s 

guanidin 

isokyanátem 

a silika, eluce 

RNA do 100 

ul

RT-qPCR, 

jednokrokové, 

kontroly, 

ředěné i 

neředěné RNA.

Interpretace 

výsledků

• kvalita: genom viru detekován / nedetekován v x ml/g; kvantita: počet kopií genomu viru v x ml/g 



1. PALL Corporation: Ion Exchange Membrane DiscFilters^ průměr: 47mm; velikost 

pórů: 0.45 um (Polyethersulfone/copolymer filter media. Typical thickness: 140um. 

Strongly basic, positively-charged membrane filter with quaternary ammonium 

groups. Supplied in the chloride ion form)

2. Membrane-solution: nylonová pozitivně nabitá membrána, 

Nylon 6.6 – velikost pórů 0,1 až 5 um 

3.   Cuno Meriden Conn. - 1MDS pozitivně nabitá membrána 

– používaná v článcích

POZITIVNĚ NABITÁ MEMBRÁNA

Milan Kočiřík - http://docplayer.cz/11158201-Anorganicke-membranove-materialy-milan-kocirik.html;

http://www.fishersci.fi/shop/products/whatman-nuclepore-polycarbonate-track-etched-membranes-63/p-112308

Literatura a použité zdroje

Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes

diam. 47 mm, pore size 0.015 μm, polycarbonate

Synonym: Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740012, nuclepore

ULTRAFILTRACE

http://docplayer.cz/11158201-Anorganicke-membranove-materialy-milan-kocirik.html


• Virus se může „ztratit“
• při extrakci virových částic z analyzovaného vzorku

• RNA při izolaci RNA (RNasy)

• při přepisu do cDNA (nízká efektivita přepisu způsobená např. přítomností 
inhibitorů E)

• PCR procesu (nízká efektivita PCR způsobený např. přítomností inhibitorů E)

Kontroly

1. kontrolní virus (angl. process control virus) – přídavek před extrakcí RNA

2. EC RNA (angl. process control virus RNA) – RNA izolovaná z kontrolního viru – pro 

sestrojení kalibrační křivky qPCR 

3. negativní RNA extrakční kontrola – beztemplátová kontrola izolace RNA procesu 

(vyloučení případné křížové kontaminace mezi analyzovanými vzorky)

4. negativní kontrola celého rozboru – kontrola celého procesu je provedena rovněž z 

analyzovanou matricí (potravina nebo voda), která neobsahuje cílovou sekvenci

5. negativní RT-PCR kontrola – beztemplátová kontrola RT-qPCR (voda pro molekulární-

biologii)

6. vnější (externí) kontrolní RNA – referenční RNA obsahující cílový úsek/y amplifikovaný 

PCR – např. RNA syntetizovaná in vitro transkripcí z plasmidu s vloženým cílovým úsekem

PŘÍPRAVA VZORKU DO VHODNÉ 

PODOBY PRO IZOLACI RNA



Literatura a použité zdroje

• kontrolní virus by mě být neobalený pozitivní (+, sense) ssRNA virus

• podobné velikosti, podobné schopnosti přežívat v prostředí jako NoV, ale odlišitelný

Mengo virus
• myší virus patřící do čeledi Picornaviridae

• využíván je rekombinantní kmen Mengo viru s avirulentním fenotypem (ATCC VR-1597TM)

• geneticky modifikovaný organismus, laboratoř provádějící analýzy musí splňovat 

legislativní požadavky uzavřeného nakládání s GMO

• Mengo virus je kultivován v atmosféře s obsahem CO2 na vrstvě HeLa buněk (lidské 

epiteliální buňky, z nádoru děložního hrdla Henriety Lacksové, BL 2, ATCC® CCL-2™) až do 

doby, kdy je dosaženo alespoň 75 % cytopatického efektu. Poté je buněčná kultura 

zmražena, opětovně rozmražena a po centrifugaci je odebrán supernatant (buněčná kultura 

viru), po naředění uchovávána při mínus osmdesáti stupních celsia 

AD 1) KONTROLNÍ VIRUS 

(ANGL. PROCESS CONTROL VIRUS)

https://www.lgcstandards-atcc.org/~/media/Attachments/E/7/3/C/1765.ashx



EC RNA 

• příprava v laboratoři

• příprava plasmidu s inzertem (cílová DNA 

sekvence) – linearizace restrikčním enzymem 

– přečištění a kontrola procesu horizontální 

agarózovou elektroforézou 

• in vitro RNA transkripce vloženého úseku –

transkripce pomocí RNA polymerázy –

odstranění DNA pomocí RNase-free DNázy –

přečištění RNA – potvrzení nepřítomnosti 

DNA (pomocí RT-PCR s/s deaktivovanou 

reverzní traskriptázou a navazující qPCR –

kvantifikace EC RNA (spektrofotometr, 

přepočet)

• kompetentní buňky E. coli linie JM09

AD 2) EC RNA - PROCESS

CONTROL VIRUS RNA 

GMO – 3. hodina – KZ a JV



Norovirus GI

• Amplifikován produkt velikosti 86 bp

Norovirus GII

• Amplifikován produkt velikosti 89 bp

Avirulentní Mengo virus strain MC0 (s delecí poly(C)) 

• Amplifikován produkt velikosti 100 bp

• efektivita PCR blízká 1; R2 ≥ 0,98 (koeficient determinace )

• porovnávání Cq RNA vzorku a přídavkem EC RNA a Cq vody s 

přídavkem EC RNA

AMPLIFIKOVANÉ ÚSEKY



LABORATORNÍ STANOVENÍ NA VŠCHT 

PRAHA

Postup předepsaný normou byl modifikován v těchto krocích: 

1. při izolaci RNA pomocí komerční sady BioMerieux NuclieSens® - ruční 

magnet;

2. jako kontrola izolačního procesu byla použita bakterie E. coli; 

3. metoda reverzní transkripce byla provedena samostatně, následovaná 

kvantitativní polymerázovou reakcí; 

4. změna fluorescence v průběhu qPCR byla monitorována prostřednictvím 

interkalačního barviva EVA Green;

5. byla navržena sekvence interní kontroly (PC), jejíž použití substituovalo 

užití Mengo viru. Jedná se o jednovláknovou DNA o sekvenci 150 bází, ke 

které jsou komplementární primery pro genoskupinu norovirů GI i 

genoskupinu GII, délka amplifikovaných produktů je však rozdílná 

od produktů amplifikovaných z RNA virových částic. 



POZITIVNÍ KONTROLA - PC

• jednovláknová DNA o sekvenci 150 bazí

• velikost produktu NoV GI: 86 bp oproti PC 124 bp

• velikost produktu NoV GII: 89 bp oproti PC 127 bp

5´TCCGCTGGATGCGCTTCCATGAATGTTCAGGTGGATGAGATTCTCAGAT

GTGGACAGGAGATCGCGATCTTCAGCACGTGGGAGGGCGATCGTGCCCGAATTC

GTAAATGATGATGGCGTCTAAGGACTGTGAATGAAGATGGCGTCGAA 3´

FW1 primer FW2 primer

Sonda1 Sonda2

REV1 REV2



ÚPRAVA VZORKU PŘED IZOLACÍ RNA

● Slávka chilská

• Odejmutí trávicích žláz

• Inkubace s roztokem 

enzymu proteinasy K

• Centrifugace, odejmutí 

supernatantu

● Jahody

• Rozmělnění, inkubace s přidání TBE 

pufru

• Úprava pH na hodnotou 9,5

• Centrifugace, odejmutí supernatantu

• Úprava pH roztoku na hodnotu 7, 

přidání roztoku PEG/NaCl

• Inkubace, centrifugace, rozpuštění 

pelety v PBS pufru

• Pročištění směsi chloroform/butanol

• Centifugace, odejmutí vodné fáze



IZOLACE RNA

● Komerční sada BioMerieux NuclieSens® systém



● ověření funkčnosti pomocí qPCR - EvaGreen® qPCR Supermix

● kalibrační přímka sestrojená pomocí amplifikace pozitivní kontroly o 

různých koncentracích s užitím sady primerù pro NoV GI a GII

NoV GI                                              NoV GII

● Legenda: 1 – PC 10-4; 2 – PC 10-6; 3 – PC 10-8; 4 – PC 10-10

TESTOVÁNÍ POZITIVNÍ KONTROLY

Vzorky:   1 = ředění PC 104, 2 = ředění 106, 3 = ředění 108, 4 = ředění 1010



ZÁVĚR

● úspěšné navržení pozitivní kontroly a experimentální ověření 

její platnosti pomocí PCR

● z testovaných vzorků bylo z obou vzorků slávky chilské (Š1 a 

Š2), ze vzorku jahody J2 a ze vzorku bakterie E.coli (E.C) 

izolováno přijatelné množství RNA

● získaná RNA byla úspěšně transkribována do cDNA pomocí 

reverzní transkriptasy MLV Reverse Transcriptase RNase H-

● v testovaných vzorcích nebyla prokázána přítomnost noroviru



Děkujeme za 

pozornost



doi: 10.1128/AEM.68.3.1033-1039.2002

https://dx.doi.org/10.1128/AEM.68.3.1033-1039.2002


Noroviry GI 

genoskupiny

Neředený 

vzorek (AI)

Ředený 

vzorek (AI -1)

Neředený vzorek 

+ GI EC RNA (BI) 

Neředený vzorek + 

GI EC RNA (BI -1) 

Voda + GI EC 

RNA (HI+) 

Negativní kontrola 

extrakce (NTE) Voda (HI)

Noroviry GII 

genoskupiny

Neředený 

vzorek (AII)

Ředený 

vzorek (AII -1)

Neředený vzorek 

+ GII EC RNA (BII) 

Neředený vzorek + 

GII EC RNA (BII -1) 

Voda + GII EC 

RNA (HII+) 

Negativní kontrola 

extrakce (NTE) Voda (HII)

Kontrolní virus

Neředený 

vzorek (AM)

Ředený 

vzorek (AM-

1)

RNA kontrolního 

viru (neředěné, 

CVR)

RNA kontrolního 

viru (10 x ředěné, 

CVR-1)

RNA kontrolního 

viru (100 x 

ředěné, CVR-2)

RNA kontrolního 

viru (1000 x 

ředěné, CVR-3)

Negativní 

kontrola 

extrakce 

(NTE) Voda (HM)

VZORKOVANÍ

Neředený 

vzorek (AI)

Neředený 

vzorek (AI)

Ředený 

vzorek (AI -1)

Ředený 

vzorek (AI -1)

Neředený vzorek 

+ GI EC RNA (BI) 

Neředený vzorek + 

GI EC RNA (BI -1) 

Voda + GI EC 

RNA (HI+) 

Negativní kontrola 

extrakce (NTE) Voda (HI)

GI ds DNA 

neředěná

GI ds DNA 

neředěná

GI ds DNA 

10x ředěná

GI ds DNA 

10x ředěná

GI ds DNA                 

100x ředěná

GI ds DNA                 

100x ředěná

GI ds DNA                 

1000x ředěná

GI ds DNA                 

1000x ředěná

GI ds DNA                 

10000x ředěná

Neředený 

vzorek (AII)

Neředený 

vzorek (AII)

Ředený 

vzorek (AII -1)

Ředený 

vzorek (AII -1)

Neředený vzorek 

+ GII EC RNA (BII) 

Neředený vzorek + 

GII EC RNA (BII -1) 

Voda + GII EC 

RNA (HII+) 

Negativní kontrola 

extrakce (NTE) Voda (HII)

GII ds DNA 

neředěná

GII ds DNA 

neředěná

GII ds DNA 

10x ředěná

GII ds DNA 

10x ředěná

GII ds DNA                 

100x ředěná

GII ds DNA                 

100x ředěná

GII ds DNA                 

1000x ředěná

GII ds DNA                 

1000x ředěná

GII ds DNA                 

10000x ředěná

Kontrolní virus

Neředený 

vzorek (AM)

Ředený 

vzorek (AM-

1)

RNA 

kontrolního 

viru 

(neředěné, 

CVR)

RNA 

kontrolního 

viru (10 x 

ředěné, CVR-

RNA kontrolního 

viru (100 x 

ředěné, CVR-2)

RNA kontrolního 

viru (1000 x 

ředěné, CVR-3)

Negativní 

kontrola 

extrakce (NTE) Voda (HM)

Noroviry GI 

genoskupiny

Noroviry GII 

genoskupiny

Kvalitativní analýza

Kvantitativní analýza




