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ZKRATKY: 
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RNA ribonukleová kyselina 
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SOP standardní operační protokol 

T  thymin 

Taq DNA polymeráza DNA polymeráza z Thermus aquaticus 

U uracil  

ÚKBD  Ústav klinické biochemie a diagnostiky 
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ABSTRAKT 

 
Pneumocystis carinii je oportunní patogen, který způsobuje často 

smrtelnou pneumónii u pacientů pod imunosupresivní léčbou, u pacientů 

s imunitním deficitem (AIDS), u léčených chemoterapií, nebo u pacientů pod 

imunosupresivní léčbou z důvodu orgánové transplantace.   

Pro diagnostiku této oportunní houby se nejčastěji užívá různých 

mikroskopických technik a nested PCR. Ale tyto metody jsou méně citlivé a 

časově náročnější. My jsme se zaměřili na kvantifikační metodu real-time PCR. 

Tato metoda je vysoce precizní a mnohem objektivnější. 

V této práci popisujeme real-time PCR metodu pro detekci P. carinii  

vhodnou pro LightCycler systém. Zavedli a optimalizovali jsme  kvantitativní 

metodu real-time PCR  pro P. carinii. Pro kvantifikaci jsme použili primery 

z oblasti genu rRNA P. carii. Mez citlivosti jsme stanovili na 1000 kopií DNA/ml 

a mez detekce na 50 kopií DNA /ml.  

Real-time PCR je optimalizována a validována v laboratoři molekulární 

biologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové. Byl 

vytvořen standardní operační postup pro praktické užití.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  
 

  

ABSTRACT  

 

 

Pneumocystis carinii is an opportunistic pathogen, which often causes 

fatal pneumonia in patients under immunosuppressed or immune deficient 

conditions due to AIDS, cancer chemotherapy, or immunosuppressive therapy 

for organ transplantation. 

Different techniqes of microscopy and a nested polymerase chain 

reaction (PCR) are widely used for detection of this opportunistic fungus. But 

these methods are less sensitive and time-consuming. We focused our 

attention on the level of specific DNA by a quantitative PCR technique. This 

procedure has the advantage of greater precision and more objectivity.     

In this report we describe a real-time PCR assay suitable for use with 

the LightCycler system. We were successful in implementation and 

optimalization of quantitative real-time PCR for Pneumocystis carinii. We have 

reached sensitivity 1000 copies of DNA Pneumocystis carinii /ml. We have set a 

limit of detection to be 50 copies of DNA Pneumocystis carinii /ml. 

Real-time PCR procedure was optimized and validated in laboratory of 

molecular biology of Department of clinicall biochemistry and diagnostics of 

Fakultni Nemocnice in Hradec Kralové. A standard routine was established to 

be utilized in general practice. 
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1. ÚVOD 
 

Pneumocystis carinii je oportunní patogen. Často způsobuje fatální 

pneumonii u imunosuprimovaných pacientů, jako jsou pacienti po chemoterapii, 

pacienti pod imunosupresivní léčbou nebo pacienti s HIV infekcí. U těchto 

pacientů je třeba zajistit včasnou diagnostiku  a léčbu pneumocystové 

pneumonie.  

Protože není možné kultivovat pneumocysty in vitro, jsou pro jejich 

průkaz využívány standardní metody. Mezi ně patří mikroskopické techniky. 

Tyto metody jsou však málo citlivé a také zdlouhavé (35).  

V posledních letech pronikají do mikrobiologické diagnostiky stále více 

molekulárně biologické metody. Využívají diagnostických postupů založených 

na molekulárně genetických technikách. Zahrnují zpravidla pokus o nalezení 

jednoho či více úseků nukleové kyseliny s takovým pořadím bází, které je pro 

hledaného patogena zcela typické. Nález takové struktury v infekčním materiálu 

může být poté považován za důkaz přítomnosti infekčního agens v pacientově 

organismu. Výhodou je vysoká specifita, citlivost, i rychlost analýzy. 

Molekulárně biologické metody, včetně kvantitativních stanovení DNA, 

případně RNA, jsou dnes již běžně používány v klinické laboratorní diagnostice. 

V poslední době byly vyvinuty rychlé, vysoce citlivé a specifické metody, které 

umožňují průběžné sledování tvorby PCR produktů již během jednotlivých 

amplifikačních cyklů v reálném čase, tzv. real-time PCR a vyznačují se velmi 

dobrou reprodukovatelností. Velkou výhodou těchto metod je široké detekční 

rozmezí v rozsahu několika řádů. Doprovází je i vývoj nových cyklérů typů 

termálních cyklérů a metodických postupů k detekci amplifikovaných produktů 

(amplionů) (30).     
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

2. 1. TAXONOMIE A SPECIFIKACE DRUHU  

 
Pneumocystis carinii byla od svého objevu do osmdesátých let 

dvacátého století považována za protozoon. Tato myšlenka byla založena na 

několika poznatcích. Patřily mezi ně: velká podobnost s morfologií a patogenezí 

mikrobů, absence některých fenotypických znaků charakteristických pro houby, 

přítomnost morfologických znaků typických pro protozoa, neefektivnost 

antifungálních léčiv a naopak efektivita léčiv užívaných pro léčbu protozoí. 

Pomocí transmisní elektronové mikroskopie a především pomocí molekulárně 

biologických metod bylo potvrzeno, že Pneumocystis carinii je zcela zvláštní 

houbový mikroorganismus, který má řadu specifických rysů a není ztotožnitelný 

s žádným dosud známým rodem či druhem hub. Argument, který popíral 

příslušnost k houbám (rezistence vůči fungicidním a fungistatickým agens) byl 

vyvrácen poznáním specifického metabolismu sterolů tohoto mikroorganismu.  

Formálně je dnes Pneumocystis carinii v mykologickém systému 

řazena takto: 

• rod Pneumocystis 

• čeleď Pneumocystidales 

• třída Ascomycota 

• říše Fungi  

Příslušnost k říši Fungi potvrzují sekvenční analýzy celé řady genů (1, 

3, 4, 15).  

Dlouhou dobu nebylo jasno, zda je jeden či více druhů Pneumocystis 

carinii. V roce 1976 bylo objasněno, že existuje široké spektrum savců, v jejichž 

plicní tkáni můžeme Pneumocystis carinii prokázat. Pomocí molekulární 

biologie a dalších infekčních pokusů se podařilo zjistit, že Pneumocystis carinii 

nelze přenášet mezi jednotlivými druhy hostitelů a že mikroorganismy 

z jednotlivých hostitelů jsou odlišné formy, subspecie či dokonce druhy. 
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Formálně je tato skutečnost vyjádřena tak, že lidská Pneumocystis carinii je 

označována jako Pneumocystis carinii hominis (Pneumocystis carinii forma 

hominis nebo také jako Pneumocystis jirovecii). Pro mikroorganismy z dalších 

savců byly navrženy další druhové názvy (Pneumocystis carinii equicina pro 

mikroorganismus izolovaný z koně,…). 

Další diferenciace v rámci Pneumocystis carinii z jednoho druhu 

hostitele lze dosáhnout stanovením pořadí nukleotidů části rRNA zvané ITS 

(International Transcribed Spacer). Existuje 6 molekulárně biologických typů 

lidské Pneumocystis carinii, ale identifikováno bylo zatím jen 5. Typy jsou 

označovány jako I, II, III, IV a V. Zastoupení jednotlivých typů se v různých 

geografických oblastech liší. Relativně často byli někteří pacienti infikováni 

dvěma různými typy. Při nákaze organismu dvěma různými typy dochází k jejich 

vzájemné kompetici (1).  

 

 

2. 2. EPIDEMIOLOGIE 

 
P. carinii je kosmopolitně rozšířený mikroorganismus, který se 

vyskytuje téměř bez geografických, ekologických a klimatických hranic po celém 

světě. Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo Pneumocystis carinii 

vykultivovat a vzhledem k tomu, že neexistují dostatečně specifické sérologické 

testy, jsou znalosti o epidemiologii založeny na údajích ze studií popisujících 

výskyt pneumocystové infekce a na výsledcích studií, které byly prováděny na 

zvířatech (1).  

Existuje předpoklad, že u člověka k infekci Pneumocystis carinii 

dochází ve velmi nízkém věku. Z výsledků sérologických testů vyplývá, že 

většina dětí se setkala s infekcí Pneumocystis carinii v prvních několika 

(nejčastěji mezi třetím a čtvrtým rokem) letech života. Tato primární infekce pak 

probíhá bez příznaků (asymptomaticky). Několik studií udává, že se našla při 

infekci kojenců Pneumocystis carinii ložisková pneumonie. Nově se objevila 

závažná zpráva o možné souvislosti lehké pneumocystové pneumonie se 

syndromem náhlého úmrtí kojenců. Je však třeba ještě prověřit, zda jde o 

náhodnou nebo příčinnou souvislost (5). 
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Jestliže dojde v průběhu života k těžké poruše imunity, infekce se 

reaktivuje a dochází k rozvoji pneumonie. Je možné, že v případě nově vzniklé 

poruchy imunity je pneumocystová infekce, která je provázena příznaky, 

superinfekcí jiným typem Pneumocystis carinii. 

K manifestaci pneumocystové infekce dochází u nemocných, kteří jsou 

léčeni imunosupresivní léčbou (cyklosporinem, kortikoidy, chemoterapií), u 

nemocných s nádorovým onemocněním, především hematoonkologickým, u 

nemocných s vrozeným imunodeficitem a u těch, jejichž onemocnění je  

vznikem imunodeficitu provázeno, tedy u nemocných s AIDS. Zatím nebyly 

vyhodnoceny specifické znaky, podle kterých by se dala určit pravděpodobnost 

vzniku pneumocystové pneumonie u nemocných s nádory a po orgánových 

transplantacích. Ale charakteristika období klinického výskytu pneumonie je 

známa (1, 15).   

Pneumocystis carinii se přenáší respirační cestou. Doposud nebyl 

identifikován žádný jiný zdroj nákazy Pneumocystis carinii než živý organismus. 

Pokusy bylo dokázáno, že stádium Pneumocystis carinii, které umožňuje 

přenos infekce, je velmi odolné. Je odolné vůči vysokým i nízkým teplotám, 

vydrží dlouhodobě teplotu -4°C a p ři pokojové teplotě zůstává infekční 

minimálně po dobu 5 měsíců (1, 16, 20).  

Na základě současných znalostí o Pneumocystis carinii můžeme 

konstatovat, že v plicích nejrůznějších savců neexistuje jediný druh 

Pneumocystis carinii. Pod druhovým jménem Pneumocystis carinii se skrývá 

skupina kvasinkám příbuzných mikroorganismů, které kolonizují plicní alveoly 

jednotlivých druhů savců, včetně člověka. Onemocnění však podle dnešních 

znalostí nemá zoonotický charakter, může být klasifikováno jako antroponóza, 

tedy onemocnění přenášené mezilidským kontaktem. Přenos se děje inhalací 

cyst (1, 5, 15).  
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2. 3. ŽIVOTNÍ CYKLUS  

 
Životní cyklus P. carinii není přesně znám. Je to dáno především 

obtížnou kultivací a tím i možností dlouhodobého studia. Morfologická 

charakteristika P. carinii je konstantní u všech druhů savců. Známe 4 základní 

morfologická stádia P. carinii: trofozoity, cysty, precysty, sporozoity 

(intracystická tělíska) (6, 8, 12). 

Inhalované cysty  o velikosti asi 5 – 10 µm obsahují 8 intracystických 

tělísek (sporozoitů). Cysty prasknou a intracystická tělíska se uvolní. Z 8 

intracystických tělísek vzniká 8 trofozoit ů. Předpokládá se, že tito trofozoiti jsou 

haploidní, mohou se rozmnožovat binárním dělením. Haploidní formy trofozoitů 

představují teoreticky izogamety schopné kopulace. Dva různí trofozoiti mohou 

konjugovat. A tak vzniká diploidní buňka. Ta se může dál rozmnožovat binárním 

(nepohlavním) dělením, nebo se mění na cystu. Buňky se zvětšují, mají 

okrouhlý tvar, dochází k tloustnutí buněčné stěny. Stádium přechodu mezi 

trofozoitem a cystou se nazývá precystické forma . Během této doby dochází k 

meiotickému a posléze mitotickému dělení, k trojímu dělení jádra a vzniku 

velkých sférických buněk s 8 jádry. Tyto buňky se nazývají cysty, uzavírají 

pohlavní fázi rozmnožování. Uvnitř cyst se formuje 8 intracystických tělísek, 

která se uvolňují do okolí (6, 12).  

 

 

2. 3. 1. Stádium trofozoita 

Trofozoiti představují vegetativní pohyblivé stádium pneumocyst. 

Trofozoiti jsou pleomorfní buňky 2 – 5 µm velké. Obvykle se formují do různých 

shluků. Jsou snadno identifikovatelné v plicích infikovaných jedinců právě díky 

nepravidelným tvarům a těsným sdružováním s pneumocyty.  

Cytoplazma trofozoitů je chudá na organely. Dominují volné ribozómy, 

přítomny jsou i glykogenové částice. Jsou zde patrné i tubulární, rozvětvené 

partikule podobné endoplasmatickému retikulu. Malé jádro se jeví homogenně, 

můžeme ho vidět v různých částech buňky. Jadérko je patrné. Většinou je 

lokalizováno centrálně v jádře.    
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Jedním z charakteristických znaků trofozoitů je přítomnost 20 – 30 nm 

tlusté povrchové vrstvy, kterou můžeme nalézt po celém povrchu buňky včetně 

interdigitací.  

Trofozoiti mají na povrchu výběžky, pomocí nichž nasedají pneumocyty 

a zanořují se do nich. Na povrchu buněk trofozoitů P. carinii je exponováno 

několik molekul, které se uplatňují při patogenezi pneumocystózy (beta – 1, 3 

glukan, fibronektin, glykoprotein A)(6, 12).     

 

 

 
Obr. č. 1: Schematické znázornění trofozoita (6). 

 

 

2. 3. 2. Stádium cysty 

Cysty jsou snadno rozpoznatelné díky jejich typické morfologii. Jsou 

sférického tvaru, průměrné velikosti 5 – 8 µm. Cysty obsahují až 8 

intracystických tělísek. Každé tělísko má v průměru velikost 1, 2 µm.  

Buněčná stěna cyst je dvouvrstevná průměrné tloušťky 50 nm. Vnější 

vrstva má tloušťku okolo 15 nm. Vnitřní vrstva s tloušťkou průměrně 35 nm je 

v kontaktu s plasmatickou membránou. Někteří autoři popisují také přítomnost 

struktury podobné membráně na vnější vrstvě buněčné stěny. Biochemická 

analýza ukázala , že buněčná stěna cyst je bohatá na glukosyl/ mannosyl a 

galaktose/ N-acetyl-D-galaktosaminové zbytky. 
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Vnitřní část cyst obsahuje dvě hlavní komponenty: matrix a 

intracystická tělíska. Matrix obsahuje mitochondrie, ribozómy, prázdné vakuoly 

a úlomky membrán.  

Velikost cyst je přizpůsobená  počtu intracystických t ělísek . 

Intracystická tělíska mají oválný tvar, centrálně uložené jádro, endoplasmatické 

retikulum, volné ribozómy, mitochondrie a glykogenové částice. Běžně můžeme 

objevit cysty banánovitého tvaru. Tyto formy pouze ukazují obsah matrix, ale ne 

cystická tělíska. Jsou považovány za zbytky prasklých cyst, které uvolnily 

cystická tělíska do okolí (6).  
 

 

 
Obr. č. 2: Schematické znázornění cysty (6). 

 

 

 

2. 4. PATOGENEZE 

 
U lidí s příznaky pneumocystové pneumonie se setkáváme s masivním 

výskytem P. carinii v plicích. Do plic se P. carinii dostává vdechnutím cyst, které 

jsou k externím podmínkám odolnější než stádium trofozoita. U vnímavého 

hostitele s predispozicí se z cyst uvolní intracystická tělíska, která se mění na 
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trofozoity. Trofozoiti se pomnožují v plicním parenchymu, zatímco u 

imunokompetentních jedinců jsou zlikvidovány dřív, než se mohou pomnožit.  

P. carinii  je v plicích velmi těsně vázána s povrchem pneumocytů I. 

typu. Tato vazba je zprostředkována několika způsoby. Stěna P. carinii 

obsahuje beta - 1, 3 - glukan , který vzájemně reaguje s receptory na povrchu 

plicních buněk. Dalším mediátorem tohoto spojení je protein fibronektin , který 

je vázán prostřednictvím receptorů na pneumocyty I. typu. Tedy na buňky, které 

P. carinii přednostně obsazuje. Povrch P. carinii je dále charakterizován 

souborem gykoproteinů, které jsou různé u P. carinii různých hostitelů. Tyto 

glykoproteiny jsou někdy označovány jako „povrchový glykoprotein A “ a jsou 

silně imunogenní. Generované monoklonální protilátky bývají namířeny právě 

proti nim. Tyto glykoproteiny váží protein A, který je dominující složkou plicního 

surfaktantu. Vazba surfaktantu na P. carinii pravděpodobně slouží k maskování 

mikroorganismu před rozeznáním hostitelským imunitním systémem a je také 

zodpovědná ze pěnovitý vzhled obsahu infikovaného plicního sklípku. 

Morfologicky se interakce P. carinii s hostitelskými buňkami manifestuje tím, že 

její buňky vytvářejí filiformní výběžky, které jsou propleteny s povrchem 

pneumocytů. Při tomto propletení však nedochází ke splynutí buněčných 

membrán P. carinii a plicních buněk. Toto propletení zřejmě zajišťuje zakotvení 

mikroorganismu v prostoru alveolu. Trofozoiti se uvnitř alveolu množí a zaplňují 

celou dutinu plicního alveolu. Vyzrálá cystická stádia výběžky buněčné stěny 

nemají, což velmi pravděpodobně umožňuje jejich vykašlávání a následně 

přenos, jak mezi jednotlivými plicními alveoly nakaženého jedince, tak mezi 

dalšími hostiteli (1, 3).  

U jedinců bez poruchy imunity je tedy P. carinii zřejmě neškodným 

ubikvitárním mikroorganismem. Přesný mechanismus ochrany imunokompe- 

tentních jedinců není znám. Při obraně hostitele proti P. carinii mívá úlohu stav 

jak humorálního, tak buněčného imunitního systému. Důležitou roli hrají 

alveolární makrofágy, které zamezují šíření P. carinii fagocytózou a ničí 

mikroorganismus oxidativním vzplanutím.  

Při oslabení organismu podvýživou, imunosupresí, malignitou dochází 

k namnožení mikroorganismu a k multifaktoriálnímu poškození plic, které je 

provázeno erozí pneumocytů I. typu, proliferací pneumocytů II. typu, zánětlivou 

reakcí a buněčnou infiltrací stěn alveolů, jejich fibrózou, vznikem exudátu a 
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plicního edému. Látky charakteru lipidů a proteinové látky (např. protein A 

plicního surfaktantu), které na sebe P. carinii váže, přispívají k zaplnění alveolu 

a k následnému snížení kapacity alveolu pro výměnu plynů s následnými 

projevy hypoxie a pneumonie (1, 3, 7, 12, 15). 

P. carinii může být nalezena i mimo plíce. Před nástupem HIV infekce 

bylo publikováno několik případů mimoplicního výskytu P. carinii. Bylo popsáno 

postižení jater, kostní dřeně, tenkého střeva, sleziny, lymfatických uzlin, cév a 

ledvin. Později byla u HIV pozitivních nemocných popsána i diseminovaná 

pneumocystová infekce. Mikroorganismus se může rozšířit prakticky do 

každého orgánu. Byla popsána i invaze do cév a ucpání kapilár 

mikroorganismem (1).  

 

 

2. 5. KLINICKÁ MANIFESTACE  

 
U nemocných s plicní infekcí P. carinii je nejčastěji popisována 

kombinace těchto příznaků: neproduktivní kašel, dušnost, pocit tlaku na 

hrudníku a bolestí za sternem, teplota (1, 5, 7, 10, 12, 14, 15). 

Klinický obraz plicní infekce P. carinii závisí také na tom, zda je 

P. carinii dominující činitel poškozující plíce, nebo zda je pouze vedlejším 

nálezem mezi jinými závažnými patologickými plicními nálezy (1, 15). 

Kašel může být nejrůznější intenzity. Jak bylo uvedeno dříve, je 

nejčastěji neproduktivní. Zcela výjimečně je popisováno hlenovité sputum nebo 

příměs krve. Pocit tíhy na hrudníku je lokalizován nejčastěji za hrudní kostí a 

zhoršuje se při hlubokém nádechu. Teploty bývají často zvýšeny jen málo, ale 

setkat se můžeme i s vysokým vzestupem nebo s teplotními špičkami (1, 8, 9).  

Zhoršování respiračních příznaků postupuje rychleji u nemocných 

s nádorovým onemocněním a u nemocných po transplantacích. V průběhu 3 až 

6 dnů se kašel a především dušnost stupňují a dochází k rozvoji těžké 

respirační insuficience. Naopak u HIV infikovaných nemocných a u nemocných 

s vrozenou poruchou imunity je zhoršování respiračních příznaků pozvolné a 

může trvat týdny až měsíce. To může vést k pozdnímu stanovení správné 

diagnózy (1, 5). 
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Rentgenový nález nemocných s pneumocystovou pneumonií bývá 

charakterizován jako difúzní oboustranné symetrické intersticiální infiltráty. Na 

zadopředním skiagramu hrudníku se však můžeme setkat i se solitárními sytými 

stíny, mnohočetnými stíny, miliárním rozsevem, infiltráty lokalizovanými do 

oblasti jednoho laloku, zvětšením hilových uzlin, pleurálním výpotkem, rozpady, 

dutinami, pneumotoraxem a v ojedinělých případech nemusí být patologický 

rentgenový nález přítomen. 

Klinické projevy extrapulmonální pneumocystózy závisejí na tom, který 

orgán je postižen. Na mnohoorgánové postižení P. carinii musíme myslet při 

teplotách neznámého původu, postižení mozku bývá často provázeno 

neurologickou symptomatologií.  

 

Diferenciální diagnostika: 

Diferenciální diagnostika je závislá na základním onemocnění. Vždy je 

však nutno vyloučit jak infekční, tak neinfekční plicní postižení. U nemocných 

s HIV infekcí myslíme především na cytomegalovirovou pneumonii a srdeční 

selhání. U neutropenických pacientů uvažujeme i o plicním poškození léky, 

radioterapií, o plicní embolizaci a z infekcí pomýšlíme na bakteriální pneumonií, 

postižení houbovými mikroorganismy ( Aspergillus, Cryptococcus, Histopasma), 

viry (Cytomegalovirus, Adenoviry) a chlamydiemi. Nikdy nesmíme zapomínat na 

to, že plicní infekce P. carinii se může kombinovat s jiným plicním postižením 

(1, 15). 

 

 

2. 6. DIAGNOSTIKA 

 
Běžně provád ěná laboratorní vyšet ření, jako je kompletní krevní 

obraz, základní biochemická vyšetření, vyšetření moči, krevních plynů a 

provedení zadopředního skiagramu hrudníku, obvykle neposkytují dostatek 

informací. U nemocných s infekcí P. carinii  není pravidelně pozorována 

leukocytóza nebo leukopenie či posun v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek . 

Také anémie není přítomna pravidelně. Nespecificky bývá snížen sérový 
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albumin. U HIV nemocných se špatnou prognózou bývá zvýšena laktát 

dehydrogenáza (1, 15). 

Hlavním důvodem, proč došlo k zařazení Pneumocystis carinii do říše 

hub tak dlouho po jejím objevu, je její obtížná kultivace  a tím i možnost 

dlouhodobého studia. Přes velké úsilí desítek laboratoří, které vyzkoušely 

širokou škálu potencionálně vhodných buněk, které by mohly růst Pneumocystis 

carinii in vitro podporovat, se dlouhodobá kultivace nezdařila. V současnosti je  

možno materiál získaný ze savčích plic účinně vyčistit, oddělit vegetativní stádia 

mikroorganismu a udržet je ve tkáňové kultuře podpůrných buněk po dobu 

několika týdnů. Organismus se po tuto dobu omezeně množí a aktivně 

syntetizuje proteiny. Dlouhodobé pasážování Pneumocystis carinii se však 

nedaří (1, 15). 

Sérologické testy , které jsou založeny na průkazu specifických 

protilátek, nemají diagnostickou hodnotu. Lidská populace starší 4 let je ve 

většině případů (až v 80%) séropozitivní. To do značné míry zkresluje výsledky 

sérologického vyšetření. Popisují se i zkřížené reakce s jinými organismy, např. 

Toxoplasma gondii (1, 12, 15).  

Diagnostika pneumocystózy je založena především na přímém důkazu 

původce. Jednou z možností je mikroskopický nález parazita v barveném 

materiálu, který je získán různými technikami. Citlivost cytologických barvících 

technik je přímo úměrná způsobu odběru materiálu určeného k diagnostice. Za 

první diagnostický krok je považováno vyšetření indukovaného sputa. Při 

pneumocystové pneumonii se však sputum obvykle tvoří jen v minimálním 

množství. Je také přítomen jen malý počet pneumocyst. Daleko více senzitivní 

je však bronchoalveolární laváž (BAL), případně vzorky získané při biopsii plic.  

Vzorky získaného materiálu se mohou vyšetřovat řadou barvících 

technik. Metodou dle Giemsy – Romanowskiho  se barví trofozoitová stádia a 

intracystická tělíska v precystách nebo zralých cystách. Stěna cyst zůstává 

nezbarvena.  

Barvení dle Gomori - Grocota   je v podstatě  stříbření. Stěny cyst se  

obarví na černo, ale intracystická tělíska nejsou vidět. 

 Cystická stádia jsou dobře vidět i na preparátech barvených 

hematoxylinem-eozinem (Gram Weigert) viz obrázek č. 3.      
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Obr. č. 3: P. carinii – hematoxylin-eosin (FN ÚKIA parazitologie) 

 

 

Protože P. carinii je v preparátech slabě viditelná a obtížně rozlišitelná, 

byly vyvinuty metody s vyšší citlivostí a specifičností než klasická mikroskopie. 

V posledních letech se nejčastěji k diagnostice P. carinii využívá nepřímá 

fluorescence s využitím monoklonálních protilátek . Tato metoda je 

jednoduchá a velmi citlivá. Je však relativně drahá vzhledem k ceně 

monoklonálních protilátek a potřebnému laboratornímu zařízení, které 

představuje fluorescenční mikroskop s příslušnými filtry (1, 15).    

 

 
 Obr. č. 4: P. carinii - nepřímá fluorescence (FN ÚKIA parazitologie) 
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V diagnostice pneumocystové infekce se pracuje i na uplatnění 

polymerázové řetězové reakce (PCR) . Tato metoda je rovněž velmi citlivá a 

specifická. PCR je pro diagnostiku P. carinii nejcitlivější metodou. Výsledek 

tohoto vyšetření byl pozitivní i tam, kde vyšetření pomocí monoklonálních 

protilátek bylo negativní. Pomocí real-time PCR (tzv. kvantitativní PCR) lze 

stanovit množství DNA pneumocyst v biologickém materiálu (1, 15). 

Ve FN Hradec Králové se pro rutinní diagnostiku P. carinii využívají 

mikroskopické techniky (barvení dle Giemsy – Romanowskiho, případně 

nepřímá fluorescence s využitím monoklonálních protilátek) a přímý průkaz 

DNA P. carinii metodou nested PCR. 

 

 

2. 7. LÉČBA, PROFYLAXE 

 

Lékem první volby v terapii i profylaxi pneumocystózy je kotrimoxazol 

podávaný v dávce 15 – 20 mg TMP a 75 – 100 SMX/kg/den buď intravenózně 

nebo perorálně. Je to fixní kombinace trimethoprimu a sulfamethoxazolu 

v poměru 1 : 5. Kombinace má synergický antimikrobní účinek na řadu 

grampozitivních a gramnegativních mikrobů.  

Mechanismus účinku spočívá v blokádě syntézy kyseliny 

tetrahydrolistové (FaH4), která slouží jako kofaktor syntézy nukleových kyselin v 

buňce. Syntéza FaH4 probíhá v bakteriální buňce ve dvou stupních: 

• syntéza dihydrolistové z prekurzorů (pteridin, PABA, 

kys. glutamová) 

• redukce kys. dihydrolistové na FaH4 pomocí dihydrofolátreduktázy  

Sulfonamidy blokují syntézu kys. dihydrolistové, při syntéze kompetují se 

strukturálně blízkou PABA, vznikají tak neúčinné analogy kys. dihydrolistové. 

Trimethoprim blokuje druhý stupeň syntézy FaH4 blokádou 

dihydrofolátreduktázy. Kombinace sulfametoxazolu a trimethoprimu blokuje 

tvorbu dihydrofolátu na dvou různých stupních, a tím dochází k synergismu. 

Lidská buňka není příliš ovlivněna sulfonamidy, protože nemusí syntetizovat 

kys. dihydrolistovou, využívá kys. listovou z potravy. Lidská buňka není ani příliš 
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ovlivněna trimethoprimem, protože lidská dihydrofolátreduktáza je oproti 

bakteriální asi 4 000 krát méně vnímavá (34).  

V případě intolerance či kontraindikace léčby kotrimoxazolem je také 

možné podat pentamidin . Pentamidin je aromatický diamin, který inhibuje 

replikaci DNA a ovlivňuje respiraci buněk. Látka se špatně absorbuje po p.o. 

podání. Aplikuje se proto intramuskulárně nebo v i.v. infuzi. Intramuskulární 

injekce vyvolává bolest v místě vpichu, proto se dává přednost intravenóznímu 

podání. Rychlá infuze však může vyvolat řadu závažných nežádoucích účinků 

(34).  

Kortikosteroidy prednison a methylprednisolon jsou podávány jako 

přídavná léčba ke zvládnutí těžkých stavů PCP a k prevenci respiračního 

selhání (34). 

 

 

2. 8. VYBRANÉ MOLEKULÁRN Ě BIOLOGIGKÉ METODY 

 
V devadesátých letech 20. století dochází k zvláště mohutnému rozvoji 

molekulárně biologických metod, které postupně pronikají do mikrobiologické 

diagnostiky. Jsou využívány zejména pro svou rychlost, specifitu a citlivost, 

přispívají k přesnému stanovení diagnózy. Podílejí se na sledování průběhu  

onemocnění a léčbě pacientů (23).  

  

2. 8. 1. IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN ZE VZORKU 

Pro detekci patogenu pomocí polymerázové řetězové reakce, popřípadě  

dalších technik, je nutno nejprve izolovat DNA infekčního agens z klinického 

vzorku. Nukleová kyselina není ve zpracovaných vzorcích v čisté formě. Je zde 

nadbytek buněčné nukleové kyseliny hostitele, proteinů, solí, lipidů a jiných 

chemických sloučenin. Pro běžné diagnostické účely je třeba oddělit 

kontaminující složky od stanovované nukleové kyseliny (21).  
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2. 8. 2. AMPLIFIKAČNÍ METODY 

2. 8. 2. 1. Polymerázová řetězová reakce 

Podstatou polymerázové řetězové reakce je enzymová syntéza nových 

řetězců vybraných úseků dvouřetězcové DNA. K této syntéze dochází po 

připojení dvou primerů vázajících se na protilehlé řetězce DNA tak, že jejich 

3´OH – konce směřují proti sobě. Jako primery se obvykle používají dva uměle 

připravené krátké oligonukleotidy o délce zhruba 18 – 30 bází. Primery jsou 

odvozené od koncových sekvencí DNA určené k amplifikaci. Po přidání DNA 

polymerázy a nukleotidů probíhá syntéza nových řetězců na obou matricových 

řetězcích protisměrně.  

Objem reakční směsi PCR se obvykle pohybuje mezi 20 a 100 µl. 

Reakční směs obsahuje templátovou nukleovou kyselinu, dNTPs, hořečnaté 

ionty a Taq DNA polymerázu. Při syntéze DNA se používají termostabilní 

polymerázy, které se izolují z termofilních organismů, např. Taq polymeráza 

z Thermus aquaticus odolávající teplotám, při nichž DNA denaturuje. To 

umožňuje, aby syntéza DNA probíhala opakovaně formou cyklů, při nichž se 

v závislosti na teplotě reakční směsi pravidelně střídají tři následující kroky: 

 

• denaturace  dvouřetězcových molekul DNA (94 °C) 

• připojení primerů k odděleným DNA řetězcům – annealing (30–65 °C) 

• polymerizační reakce – elongace (65 – 75 °C) 

 

Reakce se provádějí v zařízení nazývaném termocyklér, v němž se 

teplota mění automaticky v naprogramovaných časových intervalech. Přesné 

hodnoty teploty a dobu trvání jednotlivých kroků je třeba optimalizovat podle 

délky amplifikovaného úseku DNA, konkrétní sekvence primerů, konkrétních 

podmínek laboratoře, atd.  

Pro zahájení reakce postačuje velmi malé  množství   molekul DNA  

(teoreticky  stačí  jediná  molekula).  V průběhu 20 – 50 cyklů dochází 

k exponenciálnímu nárůstu počtu úseků DNA ohraničených místy, k nimž se 

připojily primery. Výsledným produktem reakce jsou fragmenty DNA definované 

délky (obvykle desítky až tisíce nukleotidů). Fragmenty jsou analogické těm, 

jejichž přítomnost se prokazuje v reakční směsi (21).  
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2. 8. 2. 2. Modifikace PCR 

PCR je možno provést v několika verzích. 

RT-PCR 

Jako templát je zde využita RNA. Nejprve je RNA přepsána enzymem 

reverzní transkriptázou do jednovláknové DNA (tzv. copy DNA, cDNA). Takto 

získaná DNA je pak namnožena pomocí klasické PCR. Využití RT-PCR je 

poměrně široké, nejčastěji se však používá k velmi přesné detekci a kvantifikaci 

konkrétní mRNA (mediátorové RNA) v různých tkáních (26).  

Nested PCR 

Metoda nested PCR představuje dvoustupňovou amplifikaci a uplatňuje 

se všude tam, kde se předpokládá minimální množství templátové DNA ve 

vzorku. Při tomto postupu je v první reakci nejprve amplifikován větší fragment 

pomocí páru vnějších primerů a ten pak slouží jako templát pro amplifikaci 

fragmentu kratšího vymezeného dvojicí vnitřních primerů. Tato modifikace má 

řadu aplikací, některé vystačí se sadou pouhých tří primerů (22, 27, 28).  

Multiplex PCR 

Jednou z možností je multiplex PCR. Při jedné reakci se amplifikuje více 

úseků DNA najednou. Používá se směs několika párů specifických primerů. 

Dochází k amplifikaci více cílových sekvencí při jedné reakci. Výhodou jsou 

nižší cenové náklady než při samostatných amplifikacích, ale i časová úspora 

(21, 28).  

Asymetrická PCR 

Asymetrická PCR je modifikace PCR, která umožňuje preferenční 

syntézu jen jednoho vlákna z duplexu DNA tím, že jeden z primerů je 

v nadbytku. Vzniká tak jednovláknová DNA jako produkt PCR vhodný např. pro 

sekvenování (22). 

Real-time PCR 

Real-time PCR je založena na detekci a kvantifikaci fluorescenčního 

záření fluoroforů vážících se přímo nebo prostřednictvím specifických sond na 

nukleové kyseliny přítomné v reakční směsi. Kontinuálním měřením 

fluorescence umožňuje tato metoda detekovat produkt a stanovit množství 

produktu během každého jednotlivého cyklu PCR. Tato modifikace PCR 
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samozřejmě vyžaduje speciální termocyklér, který dokáže změřit množství 

fluorescenčně značených sond navázaných na fragmenty DNA, které vznikají 

během amplifikačních cyklů. Po srovnání se známými kalibračními křivkami je 

možné velmi přesně odhadnout množství DNA (příp. RNA), která vstoupila do 

reakce. Vedle kvantifikace umožňuje tento systém např. také identifikaci 

specifických produktů (29).  

 

2. 8. 2. 3. Submerzní gelová elektroforéza 

Nejčastěji prokazujeme fragmenty DNA stanovením jejich velikosti 

elektroforézou v polyakrylamidovém nebo agarózovém gelu. Nukleové kyseliny 

migrují  v agarózovém gelu vlivem působení stejnoměrného elektrického pole. 

Větší fragmenty se pohybují pomaleji, menší rychleji. Při neutrálním pH je DNA 

negativně nabitá a migruje od katody směrem k anodě. 

Pro vizualizaci DNA fragmentů se nejčastěji používá fluorescenční 

ethidium bromid, který tvoří komplex s DNA. Tento komplex absorbuje UV 

světlo o vlnové délce 260-300 nm.  

Kratší fragmenty je nutné dělit v polyakrylamidovém gelu nebo pomocí 

speciální agarózy (22). 

 

2. 8. 2. 4. Kontrola kvality 

Pro zajištění správnosti výsledků je v laboratoři prováděna pravidelná 

interní kontrola kvality. V molekulárně biologických metodách se skládá 

z pozitivní, negativní a inhibiční kontroly. Pro porovnání vlastních výsledků 

s jinými laboratořemi se používá externí hodnocení kvality. 

Pozitivní kontrola amplifikace  musí být řazena ke každé prováděné 

PCR. Pro tento účel se využívá DNA (resp. RNA) izolovaná z kultury 

příslušného mikroorganismu nebo z  pozitivního biologického materiálu. 

Pozitivní kontrola  nezaručuje  správnost  izolace. 

Negativní kontrola  musí být opět řazena ke každé prováděné PCR.       

K negativní kontrole se nejčastěji používá voda. Jako negativní kontrola může 

také sloužit DNA vyizolovaná z negativního biologického materiálu. Přidává se    

k amplifikační směsi ve stejném množství jako templátová DNA. Význam 
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negativní kontroly spočívá ve zjištění, zda nedošlo ke kontaminaci templátu či 

amplifikační směsi PCR produktem. 

Inhibi ční kontrola amplifikace.  Ve vyšetřovaném materiálu se může 

vyskytovat řada látek způsobujících inhibici polymerázové řetězové reakce. 

Přítomnost nejrůznějších inhibitorů termostabilní Taq DNA polymerázy může 

vést k falešně negativním výsledkům. K nejčastěji se vyskytujícím inhibitorům 

patří hemoglobin, bilirubin, heparin, quanidin, triglyceridy, glukóza. Je vhodné 

používat interní standardy jako indikátory procesu. Amplifikace interního 

standardu probíhá v jedné reakční zkumavce s testovanou DNA. Pokud 

nedojde k amplifikaci inhibiční kontroly (IC), lze předpokládat inhibici PCR. 

Použití inhibiční kontroly amplifikace vyloučí vydávání falešně negativních 

výsledků při průkazu extrahumanního genomu v klinickém materiálu. 

Amplifikace vnitřních standardů může být provedena různými způsoby. 

Do reakční směsi (Master Mixu) může být přidán kromě páru primerů 

komplementárních k vyšetřovanému cíli další pár primerů komplementárních 

pro vnitřní standard a reakce je pak prováděna jako multiplex PCR. Při 

vyšetření klinického materiálu, který obsahuje dostatek lidských buněk , se 

využívá přítomnost lidské DNA a probíhá amplifikace například genu pro β-

aktin, β-globin, β-mikroglobulin, tzv. housekeepingových genů. U materiálu, 

který obsahuje minimum či neobsahuje žádnou lidskou DNA, se do amplifikační 

směsi přidává cizorodá DNA, nebo se může používat PCR směs obsahující 

pouze jeden pár primerů komplementárních pro diagnostický cíl i pro speciálně 

připravenou vnitřní kontrolu. Použití shodných primerů umožňují identické       

5´- koncové sekvence vnitřního standardu s cílovým úsekem vyšetřovaného 

agens. Tato reakce je založena na principu koamplifikace nukleových kyselin ve 

vzorku, a tudíž dochází ke kompetici o vložené primery.  

Při kvalitativním průkazu vyšetřovacího agens musí být koncentrace 

inhibiční kontroly velmi nízká, téměř na hranici citlivosti, aby nemohlo dojít 

k amplifikaci inhibiční kontroly na úkor nukleové kyseliny infekčního agens, a to 

ani při jejím velmi nízkém množství ve vzorku (24, 25). 

 

Problémem diagnostické aplikace PCR technik je také riziko 

kontaminace a možná falešná pozitivita zapříčiněná vlastní vysokou citlivostí 

těchto technik. Nejčastějšími zdroji kontaminace jsou poměrně velká množství 
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cílových molekul DNA nebo RNA přítomných ve vyšetřovaných vzorcích, popř. 

kontaminace reagencií používaných pro PCR, které již byly několikrát použity. 

Nejčastěji je to však akumulace produktů PCR reakcí v laboratoři při 

opakovaných amplifikacích týchž cílových sekvencí. K zamezení přenosu je 

nutné všechny reagencie používané v reakci fyzicky izolovat (nejlépe 

v oddělené laboratoři) od zařízení a nástrojů, jimiž se analyzují produkty, 

používat pipetovací špičky s filtrem atd. Dodržování ochranných mechanismů je 

nedílnou součástí vnitřní kontroly kvality. 

Jedním ze způsobů, jak zabránit kontaminaci reakční směsi produkty 

předchozích reakcí, je metoda, kdy je v  procesu amplifikace 

deoxythymidintrifosfát (dTTP) substituován deoxyuridintrifosfátem (dUTP). 

Produkty PCR z předchozí reakce jsou eliminovány excizí uracilových zbytků 

působením uracyl-N-glykosylázy. Jsou-li v reakční směsi přítomny, jsou řetězce 

DNA obsahující uracil enzymaticky degradovány již během krátké inkubace 

před vlastní amplifikací. Tyto roztrhané nežádoucí řetězce se pak nemohou stát 

substrátem pro další amplifikaci. Samotná uracil-N-glykosyláza je pak teplotně 

inaktivována při 95°C, a nové produkty PCR se tedy mohou akumulova t 

v reakční směsi. Získá se tak nekontaminovaná reakční směs, která se 

amplifikuje běžnou metodou (26). 

   

2. 8. 3. KVANTIFIKACE NUKLEOVÝCH KYSELIN 

V současné době lze metody využívající PCR pro kvantifikaci DNA 

nebo RNA rozdělit do dvou skupin: 

a) end-point kvantitativní PCR, kdy je produkt vyhodnocen až po 

ukončení PCR  

b) real-time PCR, kde měření nárůstu produktu probíhá již během 

amplifikace 

 

2. 8. 3. 1. End-point PCR 

Mezi end-point metody zahrnujeme dva postupy: komparativní a 

kompetitivní. Při komparativním postupu porovnáváme koncentrace 

amplifikovaného vzorku s kalibrační křivkou standardu, který je paralelně nebo 

společně amplifikován se vzorkem a nemusí s ním mít shodné primery. 
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Kompetitivní postup je založen na společné amplifikaci cílové sekvence 

pozitivního vzorku a vnitřního standardu o známé koncentraci. Vnitřní standard 

je pro konečné kvantitativní hodnocení klíčovou složkou. Je amplifikován 

společně s vyšetřovaným vzorkem a s použitím shodných primerů jak pro 

vzorek, tak i pro vnitřní standard. Tím je zajištěna i stejná amplifikační účinnost 

PCR. Kvantitativní vyhodnocení získáme z kalibrační křivky porovnáním signálu 

vzorku se signálem vnitřního standardu, jehož koncentraci známe. Výhodou 

obou stupňů je kromě kvantifikace též odhalení případné inhibice PCR, a tím i 

falešné negativity. Nevýhodou popsaných postupů je časová a materiálová 

náročnost. Koncentraci vzorků i standardu je nutné přizpůsobit ředěním a je 

možné stanovit jen úzké rozmezí koncentrací. U komparativního postupu je též 

nutno počítat s možností různého průběhu amplifikace vzhledem k rozdílnému 

složení standardu a vyšetřovaného vzorku (30). 

 

2. 8. 3. 2. Real-time PCR     

Nedostatky předcházející metody jsou do značné míry odstraněny tzv. 

PCR v reálném čase (real-time PCR), někdy označovanou též jako kinetická 

PCR. Poznatky, které k real-time PCR položily základy, byly získány v letech     

1991- 1992, kdy Higuchi a spol. vytvořili systém, s jehož pomocí bylo možné 

zaznamenat produkty PCR bezprostředně po jejich vzniku, po každém 

jednotlivém cyklu PCR. Využili přitom dobře známé vlastnosti interkalačního 

barviva ethidiumbromidu, který po ozáření UV fluoreskuje (fluorofor). Lze tak 

využít fixace barviva u nově vytvořené dvouřetězcové DNA a měřit zvyšující se 

intenzitu fluorescenčního záření již během PCR. V upraveném cykléru byly 

vzorky během amplifikace ozařovány UV zářením (530 nm) a výslednou 

fluorescenci snímala CCD- kamera napojená na počítač. Dnes se 

ethidiumbromid pro malou citlivost a specifitu již nepoužívá. V současné době 

jsou pro kvantifikaci DNA využívána jiná interkalační barviva (SYBR Geen I). 

Pro specifickou detekci jsou používány komplementární specifické sondy 

(TaqMan, FRET,..), univerzální primery Amplifluor a podobně (30).  

Real-time PCR je založena na detekci amplikonů již v průběhu vlastní 

PCR, tj. při jejich vzniku. K detekci se většinou užívají fluorescenční barviva. 

Detekovaná fluorescence odráží kinetiku reakce a díky tomu lze jednoduše 
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odvodit množství templátu na počátku reakce. Monitorováním a záznamem 

průběhu PCR v reálném čase lze provést srovnání s příslušným standardem 

v optimálním bodě amplifikace. Stanovení koncentrace lze provést většinou v 

rozsahu několika řádů (tj. má široký dynamický rozsah). Tvar průběhu PCR 

monitorované prostřednictvím fluorescence má klasický sigmoidální tvar. 

K výpočtům při kvantifikaci se využívají hodnoty v exponenciální fázi PCR. 

Odečítá se tzv. Ct hodnota („ threshold cycle“), tj. počet cyklů PCR, při kterém 

dojde k signifikantnímu  nárůstu fluorescence a protnutí stanoveného prahu 

(„ threshold“). Například při absolutní kvantifikaci se používá ředící řada 

amplikonu (nebo zaklonovaného PCR produktu) o známém počtu kopií (resp. 

koncentraci). Dosazením Ct hodnot vzorku lze vypočítat (odečíst) přímo 

hodnotu počtu kopií (nobo koncentraci). Real-time PCR probíhá v uzavřeném 

systému (není nutná jakákoliv práce s produktem PCR), reakci lze poměrně 

rychle optimalizovat a zejména automatizovat (41).   

Důležitým jevem, kterého real-time využívá, je fluorescence. Jde o 

sekundární záření, které molekuly látky vyzařují (emitují) po absorbci 

primárního (excitačního) elektromagnetického záření z UV a VIS oblasti. 

Fluorescence je jev, při kterém se excitované molekuly zbavují své energie 

zářivými přechody z vyšších energetických stavů do nižších. Excitace molekul 

ze základní elektronové hladiny na některou vyšší energetickou hladinu se děje 

působením zářivé energie určité vlnové délky. V excitovaném stavu setrvává 

molekula 10-7 – 10-8 sekundy. Tento stav je nestabilní, a molekula se proto 

rychle vrací zpět do stabilního základního stavu. Návrat molekuly může 

proběhnout buďto nezářivým přechodem (srážky s ostatními molekulami), nebo 

zářivým přechodem (=fluorescence).Některé látky jsou schopné po osvícení 

zářením určité vlnové délky vydávat fluorescenční záření (fluoreskovat). Energii 

získanou absorbcí světelného kvanta, způsobuje přechod molekuly do 

excitovaného stavu, jsou schopny vyzářit (emitovat) ve formě sekundárního 

světelného záření. Energie emitovaného záření je vždy menší než je energie 

excitačního záření, protože část energie získané excitací se ztrácí ve formě 

tepla. Rozdíl mezi energií excitace a emise se projevuje posunem vlnové délky 

mezi excitačním a emisním zářením (Stokesův posun). Vlnová délka 

emitovaného světla je při fluorescenci větší průměrně o 30 – 50 nm. Emitované 
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fluorescenční záření má charakteristické spektrum podobné absorbčnímu 

spektru, ale je posunuté k nižším energiím, tj. k větším vlnovým délkám (31).  

 

 

2. 8. 3. 2. 1. Principy metod fluorimetrické detekc e a vyhodnocení PCR: 

Metody detekce real-time PCR lze rozdělit na tzv. nespecifické a 

sekvenčně specifické.  

• Principem tzv. nespecifických metod detekce je použití 

interkalačního barviva (interkalace = vmezeření do dvouřetězcové DNA). Tato 

interkalační barviva nevydávají fluorescenci (nebo jen velmi nízkou) pokud jsou 

volně v roztoku (tj.nejsou interkalovány do DNA). Jejich fluorescence výrazně 

vzroste, pokud dojde k jejich interkalaci do dvouřetězcové DNA. Nevýhodou 

této metody je právě nespecifita vazby interkalačního barviva do DNA, protože 

dochází ke vzniku signálu i u nespecifických  produktů PCR a také tzv. dimerů 

primerů. Tento nespecifický signál je poté příčinou nepřesnosti až úplného 

znemožnění vyhodnocení kvantifikace.   

SYBR Green I  je interkalační barvivo, které se váže na kratší úseky 

dsDNA. K maximální excitaci SYBR Green I dochází při 497 nm, maximum 

emise je při 521 nm. SYBR Green I je velmi stabilní při teplotách i  pH, které se 

vyskytují při rychlém tepelném cyklování. Při velmi vysokých koncentracích 

SYBR Green I však dochází k inhibici PCR (32).  

• Použití sekven čně specifických sond  zvyšuje specifitu reakce a 

prakticky dochází pouze k detekci specifického signálu, tj. signálu vzniklého 

amplifikací cílové sekvence. Protože existuje mnoho systémů využívajících 

sekvenčně specifických sond, je dále popsán jen princip některých 

nejpoužívanějších.  

Prakticky všechny tyto metody využívají principu přenosu fluorescenční 

rezonanční energie (FRET = Fluorescence Resonance Energy Transfer). Je to 

neradiační přenos energetických kvant v molekule nebo systému molekul z 

místa její absorbce do místa využití prostřednictvím resonančních interakcí 

mezi chromofory na vzdálenost významně větší než meziatomovou bez 

konverze energií tepelnou a bez kinetické kolize mezi donorem a akceptorem. 

Donorem je v tomto případě barvivo, které na počátku absorbuje energii. 

Akceptorem je chromofor, do něhož je energie postupně přenášena (32). 



 30  
 

FRET - sondy jsou hybridizační sondy (DNA, RNA nebo PNA 

oligonukleotidy) používané ve dvojici. Každá z nich je komplementární 

k určitému úseku cílové DNA. Tyto úseky cílové DNA jsou blízko sebe, obvykle 

s dvounukleotidovou mezerou. Je to proto, aby 5´ konec jedné a 3´ konec druhé 

sondy byly v kontaktu, nikoli však v bezprostředním, umožňujícím ligaci. Oba 

vzájemně sousedící konce sond jsou značeny barvivy. Donor (fluorescein) 

z jedné sondy přenáší po excitaci světlem modré LED energií na akceptor (LC 

Red) druhé sondy, které emituje fluorescenci (32). 

Pokud hybridy tvořené každou z obou sond mají rozdílnou teplotu tání 

Tm, při postupně stoupající teplotě (asi 0, 2°C/s) se jedna z nich odd ělí dříve a 

FRET se přeruší. Akceptor energie zhasne, donor se pak rozsvítí. Totéž se 

stane, pokud je jedna ze sond oddělena v důsledku exonukleásové aktivity Taq 

– polymerasy při elongaci novotvořeného řetězce. Snímač detekčního přístroje 

(LightCycler, RapidCycler aj.) intenzitu fluorescenčního záření registruje. Při 

následném vyhodnocení negativní integrál křivky tání je zobrazen jako peak, 

určující Tm sondy. Specifita je dostatečná pro potřeby genotypizace a detekce 

mutací (SNP – Single Nucleotide Polymorphism). Sondy se využívají v PCR v 

reálném čase, dále k detekci hybridizace nukleových kyselin a 

v automatizovaném sekvenování DNA (32). 

Sondy TaqMan  jsou oligonukleotidy značené na obou koncích (tzv. 

Dual-Labeled Probes ). Na 5´ konci je navázán vhodný fluorofor (reporter) 

s krátkou vlnovou délkou emitovaného záření, na 3´ konci pak tlumič (quencher) 

s delší vlnovou délkou záření. Podobně jako u FRET sond, fluorofor s kratší 

vlnovou délkou předává energii tlumiči, jenž v důsledku toho emituje záření 

s delší vlnovou délkou. Původní záření fluoroforu je utlumeno. Tento stav 

zůstává i po nasednutí sondy. Sonda nasedá současně s primery, a to na 

komplementární sekvenci vzdálenou od 3´ konce primeru. Novotvořený řetězec 

je postupně prodlužován, až dosáhne místa, kde je navázána sonda. Nyní se 

uplatní proces shodný s replikací DNA in vivo. Po uvolnění několika vodíkových 

můstků, jejichž prostřednictvím je navázána sonda, a přiřazení několika 

nukleotidů novotvořeného řetězce se aktivuje exonukleasová podjednotka Taq 

polymerasy a oddělovaná sonda podléhá exonukleasové aktivitě tohoto 

enzymu. Při rozpadu sondy se uvolněný fluorofor vymaní z vlivu tlumiče a 

začne emitovat fluorescenční záření krátké vlnové délky, které je registrováno 
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jako fluorescenční signál.Záření tlumiče (delší vlnové délky) pochopitelně 

ustane.  

Takto je registrován každý novotvořený řetězec. Sondy se používají 

u PCR v reálném čase a umožňují kvantifikaci reakce. Jsou používány jak 

v otevřených (LightCycler), tak v uzavřených (Taq-Man) diagnostických 

systémech. Vzhledem k tomu, že existuje řada dvojic Reporter – Quencher 

s emisí záření různých vlnových délek, jež lze odděleně registrovat, lze tyto 

sondy s výhodou použít pro multiplexní PCR. Většina dnes používaných 

zařízení má 4 měřící kanály, LightCycler 2.0 dokonce šest (32). 

Systém Molecular Beacons využívá vysoce specifické sondy, které 

mají tvar vlásenky, jejichž střed (15 – 20 nukleotidů ) je komplementární k cílové 

sekvenci. Okrajové úseky sondy (6 nukleotidů) jsou komplementární 

navzájem.Na jednom konci sondy je zapojen zářič a na druhém konci zhášeč, 

jejichž těsná blízkost u volné sondy způsobí zhášení přirozené fluorescenční 

emise reporteru. Po hybridizaci, připojení sondy ke komplementární 

jednořetězcové DNA, dojde k otevření smyčky vlásenky a oddálení reporteru a 

zhášeče. Zářič se pak vzhledem k dostatečnému oddálení od zhášeče 

„rozsvítí“. Fluorescence je proto měřena na konci annealingu a změřený signál 

je přímo úměrný množství cílové DNA (32). 

Při kvantitativní real-time PCR lze průběh amplifikace kontrolovat 

průběžně  a porovnání s příslušným standardem lze provést v optimálním bodě 

amplifiakce. Má široký dynamický rozsah stanovení koncentrace v rozsahu 

několika řádů, zvyšuje přesnost, redukuje chyby a podmínky PCR lze poměrně 

rychle optimalizovat. Díky tomu, že vše probíhá v uzavřeném systému, nehrozí 

riziko kontaminace PCR produktem a tím, že neprobíhá žádné post – PCR 

zpracování vzorku, je zkrácen i čas nutný pro získání výsledku (32). 

 

 

2. 8. 3. 2. 2. LightCycler (Roche Diagnostics) 

LightCyler je unikátní kombinací rychlého teplotního cyklátoru pro 

polymerázovou řetězovou reakci a mikrofluorimetru, která umožňuje flexibilní 

on – line, real - time detekci reakční kinetiky. Důležitým rysem tohoto přístroje je 

skutečnost, že k amplifikaci a analýze dochází ve stejném reakčním prostoru. 

LightCycler je možné použít pro: 
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• Rychlou kvantitativní analýzu vstupního počtu molekul templátu 

pomocí PCR; pro kvantifikaci se využívá výhodnější kinetický přístup 

místo vyhodnocení reakce až po jejím skončení. 

• Analýzu hybridizačních křivek, použitelnou pro 

identifikace/charakterizace PCR produktů nebo pro mutační analýzu. 

Pro typické ohřívání a ochlazování vzorků při PCR se používá vzduch, 

který má velmi malou teplotní kapacitu. Vlastní (RT) PCR reakce ve speciálních 

skleněných kapilárách s vysokým poměrem objem/povrch. Spojením obou 

faktorů je možné měnit velmi rychle teplotu reakční směsi (až 20°C/sec). 

LightCyler je jedním z nejrychlejších teplotních cyklátorů – 30 cyklů PCR je 

možné provést (v závislosti na dané reakci) za méně než 20 minut. Skleněná 

kapilára působí jako optický prvek podobný skleněnému vláknu – záření 

aplikované na špičku kapiláry je rozvedeno po celém objemu kapiláry a uvnitř 

kapiláry excitované fluorescenční záření je možné měřit ve špičce. Běžný 

reakční objem je 20 µl. 

Kapiláry jsou umístěné v karuselu s 32 pozicemi, který může být vyjmut 

a naplněn vzorky mimo přístroj. To také znamená, že je možné karusel snadno 

čistit a desinfikovat. 

Fluorimetr používá jako zdroj světla LED diodu s dlouhou životností  a 

bez nároků na údržbu. Excitační světlo se filtruje na příslušnou vlnovou délku a 

zaměří soustavou čoček na špičku kapiláry. Emitované záření vzorku je 

zkoncentrované stejnou soustavou čoček a po průchodu přes systém zrcadel a 

filtrů změřené. Použité filtry umožňují měřit fluorescenci při třech vlnových 

délkách – 530, 640 a 710 nm. Tyto vlnové délky byly navrženy tak, aby 

docházelo k co nejmenšímu spektrálnímu ovlivňování při použití tří 

fluorescenčních barev v jedné reakci (přesah je dále eliminován pomocí tzv. 

kompenzačních souborů). Používají se pro měření fluorescence fluoresceinu a 

SYBR Green I  (530 nm) a fluorescenčních barev LightCyler Red 640 a 705. 

Protože se fluorescein standardně používá jako donorové fluorescenční 

barvivo, může se provádět multiplex PCR se dvěma různými templáty nebo 

zjišťovat různé mutace. 

LightCyler se dodává s počítačem a příslušným ovládacím software. 

Během jednotlivých cyklů je PCR reakce minitorována měřením fluorescence a 

neměřené výsledky jsou okamžitě (po každém měření) zobrazovány na 
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monitoru. Signál je měřen vždy po přesném nastavení vzájemné pozice dané 

kapiláry proti optické jednotce. Doba měření je asi 20 msec a všech 32 vzorků 

se proměří za asi 5 vteřin. Získaná data se použijí při následné analýze 

(kvantifikaci,detekci mutací). V případě potřeby se do daného PCR profilu může 

přidat krok, kterým se provede analýza hybridizačních křivek. 

Při použití LightCyleru se sleduje zvyšování koncentrace cílové DNA 

měřením fluorescence. Používají se dva odlišné přístupy. Při obou se do 

reakční směsi před vlastní amplifikací přidají jak jednotlivé komponenty pro 

PCR (nukleotidy, enzym, primery, templát) tak fluorescenční barvivo. 

Principiálně je možné využít LightCyler pro dva odlišné typy 

kvantifikací: 

• Absolutní kvantifikaci, kdy se stanovuje množství vstupního 

templátu v reakci v absolutních hodnotách porovnáním se standardy 

(pomocí kalibrační křivky) 

• Relativní kvantifikaci, kdy se koncentrace vstupního teplátu vyjádří 

jako poměrná hodnota vztažením k obsahu vhodného house – keeping 

genu (33). 
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3. CÍLE PRÁCE 

 
3. 1. Zavedení metody (real – time PCR) pro kvantifikaci DNA Pneumocystis 

carinii.  

 

3. 2. Optimalizace a validace real – time PCR pro kvantifikaci DNA 

Pneumocystis carinii. 

 

3. 3. Tvorba SOP (standardního operačního postupu) pro kvantitativní 

stanovení DNA Pneumocystis carinii metodou  real-time PCR.  

  

3. 4. Rozbor souboru pacientů vyšetřených metodou real-time PCR DNA 

Pneumocystis carinii a porovnání s rutinně prováděnými metodami (nested 

PCR, mikroskopie). 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST, VÝSLEDKY 

 

 

4. 1. IZOLACE  

 
Při optimalizaci real-time PCR jsme použili vzorky vyizolované DNA 

P. carinii pacientů a plazmidové DNA P. carinii. Izolace DNA pneumocyst byla 

provedena komerčním kitem QIAampDNA Mini Kit (250) firmy QIAGEN. Přesný 

postup izolace DNA je součástí SOP.  

 

 

4. 2. REAL - TIME PCR 

 
Pro návrh primerů a sondy jsme použili stejný gen z genomu P. carinii, 

který jsme využívali pro rutinně prováděnou nested PCR, a to gen pro 

mitochondriální rRNA. Primery a sondu dle našich požadavků navrhla firma 

Generi Biotech (Česká Republika) včetně základní optimalizace systému.  

 

Návrh systému na real-time PCR pro Pneumocystis carinii (Generi Biotech) 

Optimální finální koncentrace Mg2+ : 3mM 

Optimální finální koncentrace primerů a sondy: 300/300, 250 nM 

Optimální teplota annealingu: 65°C 

Optimální teplotní profil pro cyklér RG 3000: 

 95°C úvodní denaturace/ čas dle užité polymerázy 

 50 cyklů/15 sec + 65°C/60 sec 

 Detekce FAM na konci spojného annealingu a extenze 

Použitá polymeráza:Thermo start (AB – gene) 

 

Polymerázová řetězová reakce v reálném čase byla optimalizována na 

přístroji Light Cycler (Roche Diagnostics).     
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Detekci produktu v čase umožňují specifické sondy s fluorescenčním 

značením. Použili jsme hydrolytickou TaqMan sondu (FAM-BHQ1). Během 

PCR reakce enzym Taq polymeráza svou 5´ → 3´exonukleázovou aktivitou 

rozkládá přichycenou sondu. Tím se kvantitativně zvyšuje fluorescence vzorku. 

Sekvence sondy je následující: 5´- CTA GGA TAT AGC TGG TTT TCT 

GCG A – 3´. Typ quencheru je představován nefluorescenčním barvivem 

BHQ1 – FAM. Sondu v lyofilizované formě jsme rozpustili přidánám 50µl 

destilované vody na koncentraci 100 pmol/µl (0,1mM) a naředili na pracovní 

koncentraci10 pmol/µl (0,1mM) a rozpipetovali daný objem do alikvotů a 

zmrazili při -20°C. P ři této teplotě se také uchovávají. Sondy je třeba chránit 

před světlem.       

Primery PneuCa#1 (5´-TGG TAA GTA GTG AAA TAC AAA TCG G -3´) 

a PneuCa#2 (5´- TAC TGT TCT GGG CTG TTT CC - 3´). Také primery jsou 

dodávány v lyofilizovaném stavu. Primery  jsme rozpustili ve vodě na 

koncentraci 100 pmol/µl (0,1 mM roztok) a naředili na pracovní koncentraci 

10 pmol/µl (0,01 mM), se kterou jsme pracovali při optimalizaci vlastní real-time 

PCR. Velikost fragmentu DNA, který se amplifikuje při použití těchto primerů, je 

232 bp. 

Jako kalibrační standard byl použit plazmid pCR- XL – TOPO, do 

kterého byl zaklonován produkt o 232 bp. Plazmid v lyofilizovaném stavu jsme 

naředili vodou (Aqua pro injectione) a získali zásobní roztok o koncentraci 

5,1.1014 kopií DNA Pneumocystis carinii/ml.  

 

Vzorec pro výpočet kopií DNA/ml: 

Počet kopií (kopie/µl)= (6, 02. 1023. koncentrace plazmidu)/MW (dsDNA) 

Koncentrace plazmidu: 2,1 µg/ µl 

MW dsDNA= 3753 (počet bp).660dalton/bp 

 

Desítkovým ředěním jsme připravili standardy o koncentraci 1014 - 106 

kopií DNA  Pneumocystis carinii/ml. Tyto standardy byly v alikvotech 

uchovávány v mrazáku při -20°C. 
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4. 3. OPTIMALIZACE REAL-TIME PCR   

 
Při optimalizaci real-time PCR na Pneumocystis carinii jsme vycházeli 

z podmínek amplifikace navržených firmou Generi Biotech. Reakce byla ale 

otpimalizována na přístroji Light Cycler 2.0 System (Roche). 

Použili jsme MasterMix – Light Cycler FastStart DNA Master 

Hybridization Probe (Roche Diagnostics), který obsahuje: FastStart Taq DNA 

polymerázu (Taq DNA polymerázu s protilátkou umožňující hot start), reakční 

pufr, mix dNTPs (obsahující dUTP místo dTTP). Protilátka vytvoří 

s polymerázou komplex, který znemožní působení polymerázy při nižší teplotě. 

Taq DNA polymeráza začíná působit až při teplotě denaturace, kdy se 

z komplexu uvolní protilátka. „Hot start“ zabraňuje nežádoucímu působení 

polymerázy ještě před začátkem denaturace.   

Pro zabránění kontaminace reakční směsi produkty předchozích reakcí 

jsme použili systém s uracil – N – glykosylázou. Tato metoda spočívá v náhradě 

dTTP deoxyuridintrifosfátem (dUTP). Během amplifikace se tak na všechna 

místa vyhrazená tyminu dostane uracil. DNA obsahující uracil (tedy pouze 

produkt předchozí amplifikace; normální DNA uracil neobsahuje) je 

degradována bakteriálním enzymem uracil – N- glykosylázou přidaným do 

reakční směsi. Tento enzym je na počátku amplifikační reakce (při prvním 

denaturačním cyklu) inaktivován vysokou teplotou, takže nepoškozuje nově se 

tvořící amplikony. 

Důležitým faktorem pro správný průběh PCR je koncentrace Mg2+ 

iontů. Pro dosažení optimální koncentrace 3mM jsme do reakční směsi přidávali 

odpovídající množství zásobního roztoku MgCl2 25 mmol/l.  

Výsledné složení reakční směsi pro kvantifikaci DNA  Pneumocystis 

carinii real-time PCR metodou je uvedeno v tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1: Složení reakční směsi pro real-time PCR Pneumocystis carinii. 

 
 Finální 

koncentrace 

Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix 1µl 1x 

Mg2+  (25 mmol/l) 1,2 µl 3 mM 

Primer PC – 1 (10pmol/µl) 0,3 µl 0,3 µM 

Primer PC - 2 (10pmol/µl) 0,3 µl 0,3 µM 

Sonda PC – P (10pmol/µl) 0,25 µl 0,25 µM 

UNG (uracil – N – glykosyláza 1U/ µl) 0,1 µl 0,1 U 

voda 4,95 µl  

   

Do reakce jsme použili 8 µl mastermixové směsi a 2 µl naředěné 

plazmidové DNA. 

 

Teplotní profil reakce byl následující: 

Inkubace UNG:    50°C  2 min 

Úvodní denaturace:   95°C  10 min 

50 cyklů real – time PCR:denaturace:  95°C  15 sec 

            annealing:  60°C  60sec  

    

Fluorescence je kontinuálně měřena v každém cyklu na konci 

annealingu. 

Zavádění „in-house“ metody pro kvantifikaci DNA Pneumocystis carinii 

jsme začali naředěním pracovních roztoků plazmidových standardů desítkovým 

ředěním ze zásobního roztoku o koncentraci 1014 kopií DNA Pneumocystis 

carinii /ml a proměřením takto vytvořené kalibrační řady (koncentrace 1012–106 

kopií/ml). Obrázek č.5 znázorňuje získanou kalibrační (standardní) křivku.  
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Obr. č. 5: Kalibrační křivka real-time PCR. 

 

Obrázek č. 6 a tabulka č. 2 zobrazuje amplifikační křivky získané 

kontinuálním měřením fluorescence. Jako pozitivní kontrola byl použit pozitivní 

vzorek na Pneumocystis carinii ověřený  pomocí nested PCR. Jako negativní 

kontrola byla použita voda. 

 

Tab. č. 2: Hodnoty naměřených koncentrací jednotlivých naředěných plazmidů 

získané pomocí real-time PCR.  

barva pozice vzorku označení vzorku CP koncentrace 

 1 1012 7,86 6,73.1012 

 2 1011 10,80 5,62.1011 

 3 1010 14,03 3,71.1010 

 4 109 17,31 2,33.109 

 5 108 18,74 6,98.108 

 6 107 21,33 7,82.107 

 7 106 24,75 4,38.106 

 8 KO + 41,61 2,91 

 9 KO - - - 
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Obr. č. 6: Amplifikační křivky jednotlivých koncentrací plazmidů získané pomocí real-

time PCR.  

 

DNA Pneumocystis carinii  se naamplifikovala i při nejnižší koncentraci 

106 kopií DNA/ml.  

 

Úpravou reakčních podmínek při následujících měřeních jsme se 

pokoušeli zvýšit citlivost reakce. Zaměřili jsme se zvláště na typ MasterMixu, 

teplotní profil, koncentraci hořčíku a zkrácení časových profilů jednotlivých částí 

real-time PCR.   

 

Vyzkoušeli jsme tři typy MasterMixu. Taq Man universal MM 2xředěný, 

hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix, L-C Taq Man Master 

5xředěný. Současně s typem MasterMixu jsme sledovali citlivost reakce 

v závislosti na teplotním profilu annealingu. Zaměřili jsme se na dvě teploty 

annealingu 60°C a 65°C .  

 

Taq Man universal MasterMix obsahuje pufr, Mg2+, dUTP, FastStart 

Taq DNA polymerázu. Reakci jsme provedli za stejných podmínek, jako při 

použití hybridizačního Light Cycler FastStart DNA MasterMix. Složení reakční 

směsi je znázorněno v tabulce č. 3.  
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Tab. č. 3: Složení reakční směsi pro real-time PCR s použitím Taq Man universal 

MasterMix. 

Taq Man universal MasterMix 1µl 

Mg2+  (25 mmol/l) 1,2 µl 

Primer PC – 1 (10pmol/µl) 0,3 µl 

Primer PC - 2 (10pmol/µl) 0,3 µl 

Sonda PC – P (10pmol/µl) 0,25 µl 

UNG (uracil – N – glykosyláza 1U/ µl) 0,1 µl 

voda 4,95 µl 

 

Do reakce jsme použili 8 µl mastermixové směsi a 2 µl naředěné 

plazmidové DNA. 

 

Teplotní profil reakce byl následující: 

Inkubace UNG:    50°C  2 min 

Úvodní denaturace:   95°C  10 min 

50 cyklů real – time PCR:denaturace:  95°C  15 sec 

            annealing:  60°C   60sec  

             

Fluorescence byla kontinuálně měřena v každém cyklu na konci annealingu. 

Použili jsme standardní kalibrační řadu plazmidů o koncentraci 1012 – 

106. K  amplifikaci DNA nedošlo.  

Zkusili jsme zvýšit teplotu annealingu na 65°C  a reakci provést za 

stejných podmínek, jako v předchozím případě. Výsledek je uveden na obrázku 

č. 7 a v tabulce č. 4. 
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Tab. č. 4: Hodnoty naměřených koncentrací jednotlivých naředěných plazmidů 

získané pomocí real-time PCR s použitím Taq Man universal MasterMix při teplotě 65 °C . 

barva pozice vzorku označení vorku CP koncentrace 

 1 1012 - - 

 2 1011 - - 

 3 1010 - - 

 4 109 - - 

 5 108 - - 

 6 107 - - 

 7 106 - - 

 8 KO + - - 

 9 KO - - - 

 

 

 
Obr. č. 7: Amplifikační křivky jednotlivých koncentrací plazmidů získané pomocí real-

time PCR s použitím Taq Man universal MasterMix při teplotě 65 °C .  

 

 K amplifikaci DNA opět nedošlo.  
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L-C Taq Man Master 5x ředěný obsahuje FastStart Taq DNA 

polymerázu, reakční pufr, MgCl2, dNTPmix (s dUTP). Složení reakční směsi 

jsme upravili viz tabulka č. 5. 

 

Tab. č. 5: Složení reakční směsi pro real-time PCR s použitím L-C Taq Man Master 

5xředěný. 

Taq Man universal MasterMix 2 µl 

Primer PC – 1 (10pmol/µl) 0,3 µl 

Primer PC - 2 (10pmol/µl) 0,3 µl 

Sonda PC – P (10pmol/µl) 0,25 µl 

UNG (uracil – N – glykosyláza 1U/ µl) 0,1 µl 

voda 4,05 µl 

 
 

Do reakce jsme použili 7 µl mastermixové směsi a 3 µl naředěné 

plazmidové DNA. 

 
 

Teplotní profil reakce byl také upraven: 

Inkubace UNG:    50°C  2 min 

Úvodní denaturace:   95°C  10 min 

45 cyklů real – time PCR:denaturace:  95°C  10 sec 

            annealing:  60°C   40 sec 

            extenze:  72°C  1 sec 

 

Fluorescence byla kontinuálně měřena v každém cyklu na konci 

annealingu. 

Použili jsme standardní kalibrační řadu plazmidů o koncentraci 108 – 

102. Výsledky jsou uvedeny na obrázku č. 8 a v tabulce č. 6.  
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Tab. č. 6: Hodnoty naměřených koncentrací jednotlivých naředěných plazmidů 

získané pomocí real-time PCR s použitím L-C Taq Man Master 5xředěný 60 °C . 

barva pozice vzorku označení vorku CP koncentrace 

 1 108 18,54 1,03.108 

 2 107 21,77 1,02.107 

 3 106 25,24 8,57.105 

 4 105 28,09 1,11.105 

 5 104 31,77 1,00.104 

 6 103 - - 

 7 102 - - 

 8 voda 32,67 5,97.103 

 

 

 

Obr. č. 8: Amplifikační křivky jednotlivých koncentrací plazmidů získané pomocí real-

time PCR s použitím L-C Taq Man Master 5xředěný 60 °C.  
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K  amplifikaci DNA došlo pouze u vyšších koncentrací plazmidů. DNA 

o koncentraci 103 se neamplifikovala (nedošlo k nárůstu fluorescence). U 

negativní kontroly (voda) jsou zřetelné nespecifity.      

Zkusili jsme zvýšit teplotu annealingu na 65°C  a reakci provést za 

stejných podmínek, jako v předchozím případě. Výsledek je uveden na obrázku 

č. 9, 10 a v tabulce č. 7. 

 

Tab. č. 7: Hodnoty naměřených koncentrací jednotlivých naředěných plazmidů 

získané pomocí real-time PCR s použitím L-C Taq Man Master 5xředěný 65 °C . 

barva pozice vzorku označení vzorku CP koncentrace 

 1 107 22,28 1,11.107 

 2 106 26,23 8,54.105 

 3 105 29,56 9,87.104 

 4 104 32,56 1,41.104 

 5 104 33,41 7,63.103 

 6 103 34,42 2,14.103 

 7 103 34,85 1,00.103 

 8 5.102 - - 

 9 voda - - 

 

 

 

 
Obr. č. 9: Kalibrační křivka jednotlivých koncentrací plazmidů získané pomocí real-

time PCR s použitím L-C Taq Man Master 5xředěný 65 °C.  
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Obr. č. 10: Amplifikační křivky jednotlivých koncentrací plazmidů získané pomocí 

real-time PCR s použitím L-C Taq Man Master 5xředěný 65 °C. 

 

 Kalibrační křivka plazmidových standardů vyšla nelineární. 

 

 Jako třetí mastermix jsme použili již vyzkoušený Hybridiza ční Light 

Cycler FastStart DNA MasterMix. Složení reakční směsi jsme nechali stejné, 

jako při první reakci s tímto mastermixem viz tabulka č.1. 

Do reakce jsme použili 8 µl mastermixové směsi a 2 µl naředěné 

plazmidové DNA. 

 

Teplotní profil reakce byl následující: 

Inkubace UNG:    50°C  2 min 

Úvodní denaturace:   95°C  10 min 

50 cyklů real – time PCR:denaturace:  95°C  15 sec 

            annealing:  60°C  60sec  

    

Fluorescence byla kontinuálně měřena v každém cyklu na konci 

annealingu. 

Vzhledem k tomu, že kalibrační řadu plazmidů 1012 – 106 kopií/ml jsme 

již při reakci s tímto mastermixem vyzkoušeli, naředili jsme nové standardy na 

ještě nižší koncentraci 106 – 102, 5.101, 101 kopií/ml. Kromě toho jsme zkusili 
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použít tři standardy staré kalibrační křivky 106, 104, 102/ml. Dále jsme 

zanalyzovali dva vzorky pacientů, dvě pozitivní kontroly a vodu jako negativní 

kontrolu. Výsledky jsou uvedeny na obrázku č. 11 a v tabulce č. 8. 

 

Tab. č. 8: Hodnoty naměřených koncentrací jednotlivých naředěných plazmidů 

získané pomocí real-time PCR s použitím Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix 

při 60 °C. 

barva pozice vzorku označení vzorku CP koncentrace 

 1 106 26.69 1,35.106 

 2 105 30,76 6,71.104 

 3 104 33,35 9,96.103 

 4 103 36,47 9,95.102 

 5 102 39,44 1,11.102 

 6 50 - - 

 7 10 - - 

 8 106stará 38,51 2,22.102 

 9 104stará 33,73 7,54.103 

 10  102stará 38,78 1,81.102 

 11   voda 40,83 3,99.101 

 12 Pacient č.1 40,98 3,56.101 

 13 Pacient č.2 40,44 5,31.101 

 14 KO1+ - - 

 15 KO2+ 40,29 5,95.101 

 16 voda - - 
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Obr. č. 11: Amplifikační křivky jednotlivých koncentrací plazmidů získané pomocí 

real-time PCR s použitím  Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix při 60 °C. 

 

Standardy o koncentraci 50 a 10 kopií/ml nebyly detekovány, taktéž se 

nedetekovala první pozitivní kontrola. Při nižších koncentracích pravděpodobně 

dochází k nespecifitám a negativitě pozitivních vzorků. 

 Zvýšili jsme teplotu annealingu na 65°C  viz předchozí mastermixy a 

reakci provedli opět za stejných podmínek. Při analýze jsme použili stejné 

vzorky, jako při teplotě annealingu 60°C. Výsledek je uveden na obrázku č. 12 a 

v tabulce č. 9. 
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Tab. č. 9: Hodnoty naměřených koncentrací jednotlivých naředěných plazmidů 

získané pomocí real-time PCR s použitím Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix 

při 65 °C. 

barva pozice vzorku označení vzorku CP koncentrace 

 1 106 21,95 7,43.105 

 2 105 24,33 1,45.105 

 3 104 28,35 9,11.103 

 4 103 31,40 1,11.103 

 5 102 34,26 1,56.102 

 6 50 36,68 2,95.101 

 7 10 - - 

 8 106stará 23,78 2,12.105 

 9 104stará 28,24 9,83.103 

 10 102stará 36,11 4,35.101 

 11 voda - - 

 12 Pacient č.1 - - 

 13 Pacient č.2 - - 

 14 KO1+ 37,79 1,38.101 

 15 KO2+ 37,64 1,53.101 

 16 voda - - 
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Obr. č. 12: Amplifikační křivky jednotlivých koncentrací plazmidů získané pomocí 

real-time PCR s použitím  Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix při 65 °C.  

 

Detekovány byly standardy o koncentraci 50 kopií/ml, obě dvě pozitivní 

kontroly, zatímco u obou pacientů i u negativní kontroly k amplifikaci nedošlo.  

 

Nejlépe se osvědčilo použití Hybridizačního Light Cycler FastStart 

DNA MasterMixu při teplotě annealingu 65°C. 

  

S odstupem přibližně dvou měsíců jsme použili stejnou kalibrační řadu 

plazmidů i stejné reakční podmínky (viz Hybridizační Light Cycler FastStart 

DNA MasterMix při teplotě annealingu 65°C). Detekovali jsme koncentraci 

pouze 103 kopií DNA/ml. To můžeme vysvětlit nestabilitou plazmidů.  

 

Abychom zefektivnili celý proces, zkusili jsme zkrátit časy denaturace a 

annealingu real-time PCR. Teplotní profil reakce jsme změnili následovně viz 

tabulka č. 10: 
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Tab. č. 10: Teplotní profil reakce.   

 původní časy (sekundy) zkrácené časy (sekundy) 

Denaturace (95°C)  15 10 

Annealing (60°C) 60 40 

 

Pro tento experiment jsme použili standardní řadu plazmidů o 

koncentraci 107 – 102 a negativní kontrolu. Detekována byla koncentrace 103 

kopií DNA/ml. Zjistili jsme, že výsledky jsou i při zkrácených časových 

intervalech stejné jako při původních časech denaturace a annealingu.    

 

 

4. 4. ZÁVĚR OPTIMALIZACE REAL-TIME PCR 

 
Nejlépe se nám osvědčilo použití Hybridizačního Light Cycler FastStart 

DNA MasterMixu při teplotě annealingu 65°C. Časy jednotlivých teplotních 

profilů reakce jsme zkrátili u denaturace na 10 sekund a u annealingu na 40 

sekund. 

  

   

4. 5. VALIDACE METODY 

 

4. 5. 1. Opakovatelnost m ěření 

 Opakovatelnost měření (přesnost v sérii) jsme stanovili s pomocí 

standardních plazmidů o koncentracích 106, 104, 103. Vzorek o dané 

koncentraci jsme zanalyzovali v sérii deseti měření během jediného dne. 

Z naměřených hodnot jsme vypočítali průměr, směrodatnou odchylku (SD) a 

variační koeficient (CV). Výsledky měření udává tabulka č. 11. 
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Tab. č. 11: Opakovatelnost měření. 

  106    104    103   
           
  Ct absol. hodnoty Ct absol. hodnoty Ct absol. hodnoty 
  22,8 1,56E+06 29,9 1,70E+04 34,74 7,81E+02 
  23,14 1,00E+06 30,02 1,57E+04 32,29 3,70E+03 
  22,92 1,44E+06 29,55 2,13E+04 33,84 1,38E+03 
  22,84 1,52E+06 28,85 3,32E+04 35,37 5,23E+02 
  22,81 1,56E+06 30,21 1,39E+04 36,74 2,28E+02 
  22,92 1,45E+06 30,17 1,43E+04 32,97 2,41E+03 
  23,12 1,27E+06 30,79 9,62E+03 35,37 5,21E+02 
  23,03 1,35E+06 30,65 1,05E+04 33,03 2,32E+03 
  23,06 1,32E+06 29,64 2,02E+04 34,59 8,57E+02 
  23,15 1,25E+06 29,81 1,43E+04 34,99 6,64E+02 
průměr 22,979 1,37E+06 29,959 1,70E+04 34,32667 1,41E+03 
SD 0,130801 1,64E+05 0,529518 6,43E+03 1,286243 1,06E+03 

CV 0,56922 1,20E+01 1,76747 3,78E+01 3,74707 7,51E+01 
 

  

4. 5. 2. Reprodukovatelnost m ěření 

Přesnost měření v rámci několika dnů byla stanovena pomocí tří 

vzorků o koncentracích 106, 104, 103. Vzorky byly měřeny deset po sobě 

následujících dnů. Z naměřených hodnot jsme vypočítali průměr, směrodatnou 

odchylku (SD) a variační koeficient (CV). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 

č. 12. 

 

Tab. č. 12: Reprodukovatelnost měření. 

  106 104 103 

  Ct Ct Ct 
  23,53 30,31 36,36 
  23,32 30,69 35,31 
  23,68 30,18 33,05 
  23,22 29,95 34,32 
  23,35 30,99 35,34 
  23,27 29,81 34,52 
  23,38 30,93 34,29 
  22,8 29,88 34,74 
  23,12 29,9 36,74 
  22,84 30,21 33,03 
průměr 23,251 30,285 34,77 
SD 0,261513 0,41766613 1,162231 

CV 1,12474 1,3791188 3,34262 
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4. 5. 3. Citlivost 

Citlivost metody jsme ověřili pomocí kalibrační řady plazmidů o 

koncentraci 107 – 103, 750, 500 kopií DNA Pneumocystis carinii/ml. Dále jsme 

v tomto pokusu použili plazmidy o koncentraci 106, 104, 103 pro stanovení již 

zmíněné reprodukovatelnosti a naředěnou kontrolu o koncentraci 104 – 5.102 viz 

tabulka č. 13, obrázek č. 13. 

 

Tab. č. 13: Citlivost metody 

barva pozice vzorku označení vzorku CP koncentrace 

 1 107 19,35 1,20.107 

 2 106 23,68 7,32.105 

 3 105 26,99 8,69.104 

 4 104 30,18 1,11.104 

 5 103 33,05 1,75.103 

 6 750 35,51 6,57.102 

 7 500 34,99 6,92.102 

 8 voda - - 

 9 106 23,22 9,89.105 

 10 104 29,95 1,29.104 

 11 103 33,58 1,24.103 

 12 KO+104 30,99 6,59.103 

 13 KO+5.103 31,73 4,09.103 

 14 KO+103 34,32 8,45.102 

 15 KO+5.102 34,39 8,19.102 

 16 voda - - 
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Obr. č. 13: Citlivost reakce 

 

 

Naředěnou kontrolu o koncentraci 104, 5. 103, 103, 5. 102 kopií DNA 

Pneumocystis carinii/ml a negativní kontrolu (voda) jsme zkusili analyzovat 

pomocí již zavedené reakce nested PCR. Výsledek je uveden v tabulce č. 14 a 

na obrázku č. 14. 

 

Tab. č. 14: Výsledky nested PCR Pneumocystis carinii naředěné kontroly. 

vzorky 104 5. 103 103 5. 102 voda 

výsledek  ++ ++ ++ + - 
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Obr. č. 14: Výsledky nested PCR Pneumocystis carinii naředěné kontroly - gelová 

elektroforéza. 

 

Mez detekce  daného analytického postupu je dána nejmenším 

množstvím analytu ve vzorku, které může být detekováno, ale které nemusí být 

stanovitelné jako exaktní hodnota. Mez detekce byla v předchozích měřeních 

stanovena na 50 kopií DNA P.carinii /ml viz obr. č. 12, tabulka č. 9. 

 

 

4. 5. 4. Kalibra ční křivka 

V průběhu měření jsme zjistili, že i když jsou plazmidy zamraženy 

v alikvotech při minus 20°C, s časem klesá jejich stabilita. Proto jsme vytvořili 

tříbodovou kalibrační křivku o koncentraci 106, 104, 103. Všechny tři body jsme 

proměřili v tripletu. Tuto kalibrační křivku jsme použili při všech dalších 

analýzách. Kalibrační křivka je uvedena v tabulce č. 15 a znázorněna na 

obrázku  č. 15, 16. 

      

 

 

 

 

 



 56  
 

Tab. č. 15: Kalibrační křivka - hodnoty naměřených koncentrací jednotlivých 

naředěných plazmidů získané pomocí real-time PCR s použitím Hybridizační Light Cycler 

FastStart DNA MasterMix při 65 °C. 

barva pozice vzorku označení vzorku Ct standard 

 1 107 19,11 107 

 2 106 22,27 106 

 3 105 24,85 105 

 4 104 29,2 104 

 5 103 32,17 103 

 6 107 18,88 107 

 7 106 22,32 106 

 8 105 25,92 105 

 9 104 27,86 104 

 10 103 32,16 103 

 11 107 18,53 107 

 12 106 22,50 106 

 13 105 24,53 105 

 14 103 31,21 103 

  15 voda - - 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15: Kalibrační křivka – kalibrační křivka jednotlivých koncentrací plazmidů 

získané pomocí real-time PCR s použitím  Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix 

při 65 °C.  
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Obr. č. 16: Kalibrační křivka - amplifikační křivky jednotlivých koncentrací plazmidů 

získané pomocí real-time PCR s použitím  Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix 

při 65 °C.  

 

 

4. 6. SOUBOR PACIENTŮ 

 

Do souboru, se kterým jsme pracovali, jsme zahrnuli všechny pacienty 

vyšetřované na průkaz Pneumocystis carinii. Vyšetření byla provedena na 

úseku molekulární biologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF a FN 

Hradec Králové v období od 22.12. 2005 do 29.11. 2006 metodou nested PCR. 

Za celé období bylo vyšetřeno celkem 105 pacientů, z nich bylo 17 pozitivních 

pro průkaz DNA Pneumocystis carinii  (tj. 16%)  a u 88 pacientů nebyla DNA 

Pneumocystis carinii prokázána (tj. 84%). Z celkového počtu pacientů jsme 

vyšetřili 52 žen (tj. 50%) a 53 mužů (tj. 50%). Pozitivní vzorky pacientů jsme 
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vyšetřili zpětně nově zavedenou metodou real-time PCR. Příklady 

vyšetřovaných vzorků DNA jsou uvedeny v tabulce č. 15 a na obrázku č. 12.  

 

Tab. č. 16: Soubor pacientů - hodnoty naměřených koncentrací DNA Pneumocystis 

carinii jednotlivých pacientů získané pomocí real-time PCR s použitím Hybridizační Light Cycler 

FastStart DNA MasterMix při 65 °C. 

barva pozice vzorku označení vzorku Ct koncentrace 

 1 pacient č.1 20,10 5,89.107 

 2 pacient č.2 29,65 1,26.105 

 3 pacient č.3 40,37 4,22.102 

 4 pacient č.4 25,37 1,80.106 

 5 pacient č.5 34,14 9,89.103 

 6 pacient č.6 33,53 1,38.104 

 7 pacient č.7 31,54 4,21.104 

 8 pacient č.8 - - 

 9 pacient č.9 33,70 1,26.104 

 10 pacient č.10 29,74 1,20.105 

 11 pacient č.11 - - 

 12 pacient č.12 27,08 6,07.105 

 13 pacient č.13 20,89 3,47.107 

 14 pacient č.14 34,49 8,18.103 

 15 pacient č.15 - - 

 16 pacient č.16 30,11 9,63.104 

 17 pacient č.17 33,98 3,2.103 

 18 105 29,65 1,26.105 

 19 ko+106 26,17 1,08.106 

 20 voda - - 
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Obr. č. 17: Soubor pacientů - amplifikační křivky jednotlivých koncentrací DNA 

Pneumocystis carinii získané pomocí real - time PCR s použitím  Hybridizační Light Cycler 

FastStart DNA MasterMix při 65 °C. 

 

 

 

16%

84%

pozitivní

negativní

 
Graf č. 1: Počet pozitivních a negativních pacientů vzhledem k celkovému počtu 

pacientů (procentuální zastoupení). 
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Graf č. 2: Počet pozitivních a negativních pacientů vzhledem k celkovému počtu 

pacientů (absolutní hodnoty). 

 

Nejčastěji vyšetřovaným vzorkem byl BAL. Tento materiál je 

nejvhodnější pro průkaz DNA Pneumocystis carinii. Vedle toho byly vyšetřovány 

i jiné materiály, jako např. sputum nebo bioptáty. Materiál byl zasílán z různých 

oddělení FN nejčastěji z OKH (oddělení klinické hematologie), GMK 

(gerontometabolické kliniky), plicní a interní kliniky viz graf č. 3. 
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Graf. č. 3: Celkové počty vzorků z jednotlivých oddělení FN Hradec Králové a počty 

pozitivních vzorků z jednotlivých oddělení. 
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Skupina 17 pozitivních pacientů zahrnovala 7 žen (tj. 41%) ve 

věkovém rozmezí 29 až 85 let a 10 mužů (tj. 59%) ve věkovém rozmezí 27 až 

71 let.  

Hlavními hostiteli P. carinii jsou imunokomprimovaní pacienti. Zaměřili 

jsme se na to, které diagnózy se nejčastěji u vyšetřovaných pacientů 

vyskytovaly. Zastoupení jednotlivých diagnóz vzhledem k celkovému souboru 

pacientů ukazuje graf č. 4.  
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Graf č. 4: Zastoupení diagnóz vzhledem k celkovému počtu pacientů. 

 

Dále jsme sledovali, zda bylo u pozitivních pacientů také provedeno 

mikroskopické vyšetření a jaký byl výsledek mikroskopického vyšetření. To je 

znázorněno na grafu č. 5. 
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Graf č. 5: Počty mikroskopických vyšetření u pozitivních pacientů. 
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V souboru pozitivních pacientů jsme porovnávali výsledky rutinně 

prováděných metod při diagnostice P.carinii tj. výsledky mikroskopického 

vyšetření, výsledky nested PCR a výsledky kvantitativního stanovení real-time 

PCR viz Tab č.16.   

 

Tab.č. 16: Porovnání jednotlivých metod používaných k diagnostice P.carinii ve FN 

Hradec Králové 

číslo pacienta mikroskopie nested PCR real-time PCR 

1 + + 5,89.107 

2 - + 1,26.105 

3 X + 4,22.102 

4 X + 1,80.106 

5 - + 9,89.103 

6 - + 1,38.104 

7 - + 4,21.104 

8 X + - 

9 X + 1,26.104 

10 X + 1,20.105 

11 X + - 

12 - + 6,07.105 

13 + + 3,47.107 

14 - + 8,18.103 

15 X + - 

16 - + 9,63.104 

17 X +  

 

- negativní výsledek 

+ pozitivní výsledek 

X vyšetření nebylo provedeno 
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5. DISKUZE 

 
Pneumocystová pneumonie (PCP) způsobená mikroorganismem 

Pneumocystis carinii se stává v posledních letech poměrně častou infekcí u 

imunosupresivních pacientů. PCP je hlavním důvodem morbidity a mortality 

těchto pacientů. Dnes je všeobecně známo, že s touto infekcí je nutno počítat 

jako s možnou plicní komplikací u nemocných s nádorovými, především 

hematoonkologickými onemocněními, kteří jsou léčeni intenzivními 

chemoterapeutickými režimy, dále u nemocných léčených imunosupresivy po 

orgánových transplantacích a u nemocných léčených imunosupresivy pro 

systémové onemocnění. Do imunitních mechanismů komplexně zasahují i 

kortikosteroidy, jejichž dlouhodobější užívání zvyšuje náchylnost k řadě infekcí. 

PCP se vyskytuje s vyšší incidencí u nemocných s AIDS nebo primární 

buněčnou imunodeficiencí. Také novorozenci a kojenci, jejichž imunitní systém 

ještě není úplně vyzrálý, patří mezi rizikovou skupinu ohrožených jedinců. 

   U imunosuprimovaných pacientů s PCP je třeba neprodleně zahájit 

léčbu kotrimoxazolem, případně pentamidinem. Diagnostika pneumocystové 

pneumonie je u nás prozatím založena na poměrně málo citlivém 

mikroskopickém průkazu pneumocyst a imunoflourescenčním průkazu 

protilátek a na průkazu DNA P. carinii metodou nested PCR. Tato metoda je 

vysoce citlivá, její nevýhodou je časová náročnost.  

V poslední době byly vyvinuty rychlé, vysoce citlivé a specifické 

metody, které umožňují průběžné sledování tvorby PCR produktů již během 

jednotlivých amplifikačních cyklů v reálném čase, tzv. real-time PCR. Výhodami 

těchto metod jsou především jejich pružnost, jednoduchost provedení, časová 

nenáročnost, široké detekční rozmezí v rozsahu několika řádů, vysoká citlivost, 

specifičnost a reprodukovatelnost měření a také dobrá klinická revalence 

výsledků. Při kvantitativní real-time PCR lze průběh amplifikace kontrolovat 

průběžně a porovnání s příslušným standardem lze provést v optimálním bodě 

amplifikace. Podmínky PCR lze poměrně rychle optimalizovat. Díky tomu, že 

vše probíhá v uzavřeném systému, nehrozí zde riziko kontaminace PCR 
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produktu amplifikátem tím, že neprobíhá žádné post PCR zpracování vzorku, je 

zkrácen i čas nutný pro dosažení výsledků.  

V této práci jsme se snažili zavést a optimalizovat real-time PCR pro 

diagnostiku DNA P.carinii. Průkaz DNA Pneumocystis carinii pomocí real-time 

PCR by měl umožnit správné a rychlé určení diagnózy a kvantifikaci DNA P. 

carinii ve vzorku. Dále jsme zpracovali soubor pacientů, kteří byli vyšetřeni na 

průkaz DNA P.carinii na úseku molekulární biologie Ústavu klinické biochemie a 

diagnostiky LF a FN Hradec Králové v období od 22.12. 2005 do 29.11. 2006. 

Pozitivní vzorky těchto pacientů jsme vyšetřili nově zavedenou metodou      

real-time PCR.  

 

Nejčastěji používaným materiálem pro diagnostiku P. carinii je BAL 

(bronchoalveolární laváž). Dále je možné použít sputum nebo vzorky získané 

při biopsii plic. V dostupné literatuře byly popisovány kromě již zmíněných 

materiálů (35, 36, 38, 39, 40) také vzorky krve (38, 40).  

Pro izolaci DNA pneumocyst jsme používali standardizovaný komerční 

kit QIAampDNA Mini Kit (250) firmy QIAGEN. Principem izolace je zachycení 

DNA ve formě krystalků na kolonce. Nejprve dochází k lýze pneumocyst 

působením proteinázy K, posléze se po přidání ethanolu tvoří krystalky DNA, 

které jsou zachyceny na kolonce. DNA je dále promývána a čištěna roztoky 

obsahujícími ethanol a na závěr rozpuštěna ve vodě či pufru a eluována do 

eppendorf. zkumavky. V této formě je pak DNA skladována při +5°C až do 

provedení PCR. Pro uchování po delší dobu je DNA uskladněna při –20°C. 

Pracovali jsme dle tzv. „Tissue protocol“ tohoto kitu dle výrobce. Počáteční lýza 

v prostředí lyzačního pufru za přítomnosti proteinázy může zvýšit množství 

vyizolované DNA a tím i citlivost metody; je proto vhodné ji provádět minimálně 

3 hodiny, nejlépe však přes noc. 

V literatuře je nejběžnějším postupem pro izolaci DNA Pneumocystis 

carinii izolace pomocí kolonek kitem QIAampDNA Mini Kit (250) firmy QIAGEN 

(36, 38, 39, 40).  Avšak jsou uvedeny i jiné metody (35, 37). My jsme zvolili 

postup standardizovaný, a proto běžně užívaný v rutinní diagnostice, 

osvědčený i u jiných metod na úseku molekulární biologie Ústavu klinické 

biochemie a diagnostiky FN a LF v Hradci Králové.    
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Při zavádění metody real-time PCR pro Pneumocystis carinii jsme 

využili z důvodu návaznosti výsledků vyšetření na P. carinii tentýž gen jako u 

nested PCR, a to gen pro mitochondriální rRNA. Podmínky amplifikace, systém 

primerů a sondy (FAM-BHQ1) navrhli dle našich požadavků pracovníci firmy 

Generi-Biotech. Obdrželi jsme optimalizovaný set dvou primerů se sondou a 

s uvedenými podmínkami amplifikace pro Rotor Gene 3000. Polymerázová 

řetězová reakce v reálném čase byla optimalizována a prováděna na přístroji 

Light Cycler 2.0 (Roche Diagnostics) z důvodu menšího vytížení přístroje.  

Výhodou námi zaváděné real-time PCR metody na přístroji Light Cycler 

2.0 je práce s malými reakčními objemy. PCR na přístroji Light Cycler probíhá 

ve skleněných kapilárách ve výsledném reakčním objemu 10µl. Na 

termocykléru Rotor-Gene je nutno provádět měření v celkovém reakčním 

objemu 20µl. Také celá řada studií zabývajících se real-time PCR P. carinii 

uvádí používání  menších reakčních objemů a tedy i Light Cycleru (35, 36, 37, 

39). Při práci s většími objemy se spotřebovává větší množství reakčních složek 

a vyšetření se tím stávají finančně náročnější. 

Podstatou fungování real-time PCR systémů je detekce amplifikačních 

produktů v reálném čase. Tuto detekci umožňuje používání interkalačních 

barviv (SYBR Green I) či komplementárně specifických sond (TaqMan, FRET 

sondy, Molecular Beacons aj.). V dnešní době jsou nejčastěji pro real-time při 

detekci DNA Pneumocystis carinii používány FRET sondy (37, 39) a 

interkalační barviva SYBR Green I (35, 36). My jsme použili hydrolytickou 

TaqMan sondu značenou FAM-BHQ1.  

V literatuře jsou uváděny různé druhy primerů (35, 36, 37, 39). My jsme 

pracovali s primery z oblasti mitochondriální rRNA velké podjednotky genu. 

Naší snahou bylo pozitivní nálezy kvantifikovat, eventuelně nalézt 

určitou korelaci se závažností PCP.  

Pro vytvoření kalibrační křivky jsme využili naklonované plazmidy jako 

externí standardy. Vzhledem k nízké stabilitě plazmidů jsme po prvním 

rozmražení plazmid o nejvyšší koncentraci alikvotovali a zamrazili při -20°C. 

Rovněž tak veškerá následná ředění. Alikvoty jsme zamrazili v objemu 15µl a 

vždy použili pouze jednou. Kalibrační křivku jsme zpočátku tvořili při každém 

běhu real-time PCR, ale nejvíce se nám osvědčila tříbodová kalibrační křivka 
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(každý bod jsme proměřili v tripletu). Tuto kalibrační křivku jsme využili ve všech 

dalších měřeních (35, 36, 37, 39).   

V průběhu dalších experimentů jsme se zaměřili na optimalizaci celé 

metody. Při optimalizaci metody jsme zkoušeli, které podmínky pro real-time 

PCR pro Pneumocystis carinii jsou v  laboratoři molekulární biologie pro 

extrahumánní genom ÚKBD FN HK nejvhodnější.  Porovnáváním různých typů 

mastermixů (Taq Man universal MasterMix, L-C Taq Man Master 5xředěný, 

Hybridizační Light Cycler FastStart DNA MasterMix) při dvou různých teplotních 

stupních annealingu (60°C a 65°C) jsme zjistili, že  nejvýhodnější je použití 

Hybridizačního Light Cycler FastStart DNA MasterMixu při teplotě annealingu 

65°C. P ři použití Taq Man universal MasterMix nedošlo k amplifikaci 

pravděpodobně z důvodu nevhodného složení master mixu. Pro kapilární 

cykléry je nutný přídavek BSA do amplifikační směsi. BSA zabraňuje navázání 

DNA na skleněnou stěnu kapiláry. Pokud není BSA přítomen ve směsi, dojde 

zřejmě k vazbě DNA na stěnu kapiláry a nedochází k její amplifikaci.  Při všech 

ostatních variantách docházelo ke vzniku různých nespecifit, k tvorbě nelineární 

kalibrační křivky, případně reakce byla méně citlivá, než při výše uvedených 

podmínkách (37, 39).  

Ve snaze zrychlit celý proces reakce jsme zkusili zkrátit časy 

denaturace a annelingu. Původní časy denaturace jsme zkrátili o 5 sekund na 

výsledných 10 sekund. Původní časy annealingu jsme upravili na 40 sekund 

místo původních 60 sekund. Zjistili jsme, že citlivost reakce zůstala nezměněna. 

Při dalších experimentech jsme používali zkrácené časy denaturace i 

annealingu.  

Při validaci metody jsme získali variační koeficienty pro opakovatelnost 

a  reprodukovatelnost. Tyto hodnoty jsme porovnali s dostupnou literaturou 

(39). U vyšších hladin DNA jsou variační koeficienty nižší a u  nižších hladin se 

variační koeficienty zvyšují. Například u Ct hodnot opakovatelnosti je variační 

koeficient DNA o koncentraci 106  0,56% a u DNA o koncentraci 103 1,76%. 

V dostupné literatuře jsem nenašla odpovídající hodnoty opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti,  které by se daly porovnat s námi získanými výsledky.  

Citlivost metody jsme ověřili pomocí kalibrační řady plazmidů, kterou 

jsme zpočátku proměřovali při každém běhu real-time PCR. Při námi zvolených 

optimálních podmínkách jsme zjistili mez stanovitelnosti DNA o koncentraci 



 67  
 

1000 kopií/ml. Mez detekce jsme stanovili na 50 kopií DNA/ml. Naše výsledky 

jsou srovnatelné s literaturou. Literatura uvádí citlivost 101-103 kopií/ml .   

Ověřili jsme si, že citlivost klasické nested PCR a real-time PCR 

metody prováděné v naší laboratoři je srovnatelná.  

 

V období od 22. 12. 2005 do 29.11. 2006 bylo vyšetřeno pro podezření 

na PCP 105 pacientů. Vzorky pacientů byly vyšetřeny mikroskopickou 

technikou a/ nebo přímým průkazem DNA pomocí nested PCR. Nejčastěji 

vyšetřovaným vzorkem byl BAL. 

Za celé období bylo vyšetřeno celkem 105 pacientů. Z celkového počtu 

pacientů jsme vyšetřili 52 žen (tj. 50%) a 53 mužů (tj. 50%). Ze 105 pacientů 

bylo 17 pozitivních (tj. 16%) a 88 negativních (tj. 84%).  

Skupina 17 pozitivních pacientů zahrnovala 7 žen (tj. 41%) ve 

věkovém rozmezí 29 až 85 let a 10 mužů (tj. 59%) ve věkovém rozmezí 27 až 

71 let. Ve výsledcích jsme nepozorovali významné rozdíly mezi pohlavími. 

Zjistili jsme, že pozitivita PCP nezávisí ani na věku pacientů.  

Materiál byl zasílán nejčastěji z OKH (oddělení klinické hematologie), 

GMK (gerontometabolické kliniky), plicní a interní kliniky. Tomu odpovídá i 

zastoupení jednotlivých diagnóz u pozitivních pacientů. Diagnózy jsme rozdělili 

do tří skupin: onemocnění respiračního traktu (např. pneumonie, 

bronchopneumonie, respirační selhání, dušnost, dyspnoe, kašel, horečka 

apod.), onkologické diagnózy (např. zhoubné novotvary, leukémie apod.) a 

ostatní diagnózy (např. akutní zánět slinivky, akutní zánět žlučníku). U 

pozitivních pacientů byly nejčastěji uvedeny diagnózy týkající se onkologických 

(tj. 47%) a respiračních onemocnění (tj. 41%). 

U skupiny pacientů pozitivních na P.carinii metodou nested PCR jsme 

porovnávali výsledky rutinních metod (mikroskopie, nested PCR), jimiž byli 

pacienti vyšetřeni, s výsledky real-time PCR. Celkem jsme zhodnotili 17 

pozitivních pacientů. Mikroskopicky bylo vyšetřenou z těchto 17 pacientů pouze 

9, pozitivní byli pouze 2 pacienti. Z celkového počtu 17 pozitivních pacientů bylo 

14 pozitivních a 3 negativní při kvantifikaci pomocí real-time PCR. Negativitu 

můžeme vysvětlit tím, že vzorky DNA nested PCR pozitivních pacientů jsme 

postupně zamrazovali a uchovávali  při -20°C a real-time PCR byla provedena u 

všech vzorků najednou. U vzorků s velmi nízkou koncentrací DNA P. carinii 
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mohlo dojít k její degradaci. Proto byly vzorky s původně nízkou, ale ještě 

detekovatelnou koncentrací DNA P. carinii pomocí nested PCR pozitivní, ale 

pomocí real-time PCR negativní.  

Citlivost real-time PCR vysoce převyšuje citlivost mikroskopických 

technik, a to přibližně o 4 logaritmické řády. Mikroskopicky pozitivní byli pouze  

pacienti s  hladinou DNA P.carinii  107  kopií DNA/ml. Pomocí real-time PCR 

zachytíme 101-102  kopií/ml, spolehlivě kvantifikujeme  již 103 kopií DNA/ml.     

Jedním z cílů naší práce bylo najít korelaci mezi kvantitou DNA 

P.carinii  a závažností PCP. V dostupné literatuře jsme našli pouze jednu práci 

týkající se této problematiky (39). Vzorky pacientů o koncentraci DNA P. carinii 

nižší než 5.104 kopií/ml jsou hodnoceny jako projev chronického stavu bez 

příznaků PCP. Hodnota 5.104 kopií/ml je považována za klinický  „cut off“, 

přičemž hodnoty mezi 5.104 a 5.105 spadají do tzv. „šedé zóny“.  Koncentrace 

vyšší než 5.105 spolehlivé ukazuje na PCP(39).   

P.carinii  je oportunní patogen, který způsobuje onemocnění pouze u 

imunosuprimovaných pacientů, avšak může se vyskytovat v nízkých 

koncentracích u jakéhokoli pacienta. Proto je důležitá kvantifikace DNA 

P.carinii. Výsledky s hodnotami vyššími než 5.105 spolehlivě prokazují 

onemocnění PCP a lze zahájit cílenou léčbu. U hodnot nižších než 5.104 

nemůžeme s jistotou tvrdit, zda se nejedná o pneumonii způsobenou jiným 

patogenem. Výsledky naší práce toto potvrdily, ale je třeba je dále ověřit. 
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6. ZÁVĚR 

 
V dnešní době nalézají techniky molekulární biologie široké uplatnění, 

protože umožňují na základě analýzy DNA nebo RNA získané z různého 

biologického materiálu přímo prokázat mikroorganismy odpovědné za příslušné 

onemocnění. Analýza pomocí real-time PCR systémů je vysoce citlivá, 

specifická a rychlá. Hlavní přínos real-time PCR spatřujeme v rychlosti výsledků 

a především v možnosti kvantifikace DNA.   

Metoda real-time PCR pro kvantifikaci DNA  Pneumocystis carinii byla 

optimalizována a validována v laboratoři molekulární biologie Ústavu klinické 

biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vytvořili jsme 

standardní operační postup (SOP) pro využití v rutinní diagnostice.  SOP je 

uveden v této práci jako příloha (příloha č. 1). Pomocí pozitivních vzorků od 

pacientů se suspektní PCP jsme porovnali rutinní diagnostické metody 

prováděné ve FN Hradec Králové na průkaz Pneumocystis carinii a naši nově 

zavedenou kvantifikační metodu real-time PCR. 
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