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I. CÍL METODIKY 

 

Cílem navrhované metodiky je uvedení protokolu k rychlé a spolehlivé detekci druhů 

způsobujících hniloby jablek: Penicillium expansum, Monilia fructigena, Botrytis cinerea a 

Neofabraea alba pomocí multiplex PCR. Sekvence použitých druhově specifických primerů 

jsou převzaté z literatury a byly vybrány tak, aby bylo možné je vzájemně kombinovat, což 

umožňuje detekci všech čtyř výše uvedených druhů v jedné PCR reakci. Reakce je 

optimalizována pro použití v běžné laboratoři molekulární biologie. Popsaná metoda 

umožňuje jak detekci uvedených patogenů z kultury, tak k jejich detekci přímo z napadených 

jablek (s výjimkou druhu Neofabraea alba, jehož výskyt nebyl při tvorbě metodiky 

v testovaných jablkách zjištěn).  

Dále je popsána technika pěstování mikromycet ve formě povrchových kultur na celofánu. 

Metodika dále odkazuje na vybrané mykologické klíče, které lze v případě negativního 

výsledku PCR použít ke klasické mykologické determinaci. 

  

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

 

Úvod  

 

Období dozrávání a následného uskladňování jablek bývá z hlediska rozvoje patogenních 

hub považováno za velmi problematické z mnoha hledisek. Problematiku ochrany plodů lze 

v tomto období spatřovat v omezené možnosti aplikace fungicidů (ochranné lhůty), časté 

rezistenci a ve velkém infekčním tlaku nejvýznamnějších patogenů. K napadení plodů navíc 

přispívají podmínky přirozeně se vyskytující v období dozrávání, jako je optimální teplota a 

vlhkost vzduchu, vysoký obsah cukrů v plodech a náchylnost povrchu k mechanickému 

poškození a vzniku vstupní brány pro infekci (Janisiewicz et Korsten-Annu 2002, Coley-

Smith, 1980). Patogenní druhy jako je Penicillium expansum, Monilia fructigena, Botrytis 

cinerea, a v posledních letech často zmiňovaná Neofabraea alba působí svým rozvojem na 

jablkách nejvýznamnější škody před i po sklizni. Napadené části bývají posléze zdrojem 

sekundární infekce ostatních plodů. Zejména výskyt P. expansum vede navíc k velmi 

pravděpodobné kontaminaci plodů a následných produktů nebezpečným patulinem (Marek et 

al. 2003). Mykologické určení jednotlivých druhů je relativně časově náročné a to především 

v raných fázích infekce, proto došlo v poslední době k rozvoji metod založených na PCR. V 

současnosti jsou známy druhově specifické primery pro všechny výše uvedené druhy (Côté et 

al. 2004, Hirschhauser et Fröhlich 2007, Rigotti et al. 2002, Marek et al. 2003, Dombrink-

Kurtzman et McGovern 2007, Gariépy et al. 2003, Salava et Novotný 2008). Efektivní 

metodou je použití tzv. multiplex PCR tj. PCR, která díky přítomnosti několika primerových 

párů v reakci umožňuje detekci více druhů současně. Nutností je ovšem zajistit, aby se 

amplifikované produkty dostatečně lišily ve svých délkách a bylo je tak možno bez problémů 

rozlišit na agarózovém gelu. Neméně důležitým předpokladem k úspěšnému použití multiplex 

PCR je pečlivá optimalizace reakčních podmínek, zejména stanovení optimální koncentrace 

jednotlivých primerů a zajištění vhodné annealingové teploty. Problémem mohou být také 

nespecifické produkty, které se amplifikují společně s požadovanými fragmenty a mohou tak 

zkreslovat výsledek reakce. Nicméně při vhodné optimalizaci dochází ke znatelné úspoře času 

i materiálu.  

 

Podstata metodiky 

Metodika přesně popisuje experimentálně vyvinuté a laboratorně ověřené postupy vedoucí 

k detekci hlavních patogenů skladovaných plodů – Penicillium expansum, Monilia fructigena, 

Botrytis cinerea a Neofabraea alba metodou multiplex PCR a to dvěma nezávislými postupy. 
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První postup se zaměřuje na rychlou a jednoduchou detekci patogenů přímo z napadených 

jablek, bez nutnosti jakékoliv kultivace patogena. Dalším postupem zmíněným v této 

metodice je proces zahrnující mezikrok kultivace patogena při využití efektivní metody 

kultivace na permeabilním celofánovém povrchu. Druhý zmíněný postup je vhodnější při ne 

zcela rozvinutých infekcích, kde bývá dostatečný výtěžek DNA potenciálních patogenů přímo 

z napadených pletiv méně pravděpodobný.   

V případě využití postupu přímé izolace DNA z napadených jablek se snadno oddělí malé 

části pletiva s projevy houbové infekce, nejlépe v nejvíce napadených částech, pod povrchem 

slupky, aby byla zajištěna dostatečná koncentrace dále detekovaného patogena.  

Části napadeného pletiva (možno oddělit např. skalpelem) se omyjí ponořením do 3-5% 

roztoku NaClO na 2–3 minuty. Tím je vzorek zbaven povrchových nečistot a sekundárních 

kontaminací, které by mohly být problematické při dalším zpracování vzorků a samotné 

detekci. Takto připravené vzorky se vloží do sterilní destilované vody za účelem získání 

suspenze spór či myceliárních fragmentů patogena. V závislosti na velikosti odebraného 

vzorku je možno volit např. plastové uzavíratelné mikrozkumavky nebo větší plastové 

uzavíratelné zkumavky (např. plastové kyvety se šroubovacím uzávěrem). Ke vzorku se 

napipetuje sterilní destilovaná voda o objemu dostatečném k ponoření a omytí vzorku. 

V závislosti na konzistenci vloženého vzorku je vhodné, v případě tužší konzistence, vzorek 

mechanicky rozmělnit (např. skalpelem, očkovací kličkou apod.). Dalším krokem je vytvoření 

suspenze infekčních propagulí patogena za použití vortexu. Tento krok je doporučeno 

provádět minimálně po dobu 1 min. Vytvořená suspenze se napipetuje v přibližném množství 

50-100μl na povrch celofánu překrývajícího agarovou živnou půdu na Petriho misce a 

následně se jednoduše rozetře sterilní kličkou po povrchu.  

Pro maximální časovou úsporu se zachováním optimálního výtěžku a kvality DNA pro 

PCR, byla izolace z mycelia provedena komerční soupravou (MoBio). Pomocí skalpelu se 

narostlé mycelium odebere do rozbíjecích 2ml mikrozkumavek. DNA se z buněk houbového 

mycelia uvolňuje mechanickou a chemickou rozrušením buněk a následnou separací od 

ostatních složek, zejména od proteinů, polysacharidů a barviv. Po lýze buněk dochází 

k uvolnění nukleových kyselin z buněk. Zbytky rozrušených buněk a proteinů zůstanou jako 

sraženina a DNA je vyvázána do vodné fáze. Pomocí silně koncentrovaného solného roztoku 

dochází k připojení DNA na křemičitanovou membránu v kolonce izolační soupravy. 

Následnou centrifugací dochází k odstranění denaturovaných proteinů a RNA. DNA je dále 

promyta roztokem na bázi etanolu a vyvázána z kolonky elučním pufrem.  

Izolace houbového mycelia přímo z napadených jablek byla provedena komerční soupravou 

Qiagen. Vzorky byly izolovány podle protokolu výrobce, ale vzhledem ke konzistenci 

výchozího materiálu, bez předchozího mechanického rozdrcení. Extrakci z jablek je možné 

provést také soupravou MoBio, nicméně výsledná koncentrace i kvalita DNA, byla nižší než 

při použití izolační soupravy Qiagen. 

Principem reakce PCR je amplifikace úseku DNA s párem druhově specifických primerů 

(forward a revers). Nejprve dochází vlivem vysoké teploty k denaturaci dvoušroubovice 

DNA, poté se podle principu komplementarity na příslušné sekvence DNA navážou primery. 

Výsledkem reakce je mnohonásobné zmnožení úseku DNA označeném na obou koncích 

použitými primery. Produkt PCR reakce se detekuje na agarózovém gelu a po obarvení 

ethidiumbromidem, který se přidává do gelu při jeho přípravě, se vizualizuje pod UV lampou. 

V případě multiplex PCR jsou do reakční směsi přidány druhově specifické primery pro více 

druhů a to umožňuje detekci několika druhů současně.   

V případě negativního výsledku PCR pro všechny testované (výše uvedené) druhy, 

metodika nabízí možnost klasického postupu detekce na základě morfologických znaků 

včetně doporučené určovací literatury.  
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Technické vybavení pro mykologickou práci a přípravu vzorků: 

 

 Petriho misky (skleněné, plastové) 

 celofánová fólie (kruhové výřezy 9 cm v průměru) 

 očkovací mikrobiologické kličky 

 kahan 

 sterilní očkovací box 

 laboratorní sklo (na oplach vzorků a tvorbu suspenze) 

 kultivační termostat (optimum 23°C) 

 binokulární lupa, světelný mikroskop (Olympus BX 51) 

 

Chemikálie potřebné pro mykologickou práci a přípravu vzorků: 

 

 3-5% vodný roztok NaClO  

 sterilní destilovaná voda  

 agarová kultivační a determinační média (Oxoid, Hi-media nebo vlastní výroba podle 

uvedené literatury): doporučeno přidat antibiotikum před naléváním na misky, 

chloramphenicol - 0,05g / 1000 ml (Fluka) 

 

Bramboro-dextrózový agar - PDA (Booth 1971): 

brambory   200g 

dextróza  15g 

agar   20g 

destilovaná voda 1000ml 

 

Ovesný agar - OA (Samson et al. 1996):  

ovesné vločky  30g 

agar   15g 

destilovaná voda 1000ml 

 

Vybavení nutné k izolaci DNA 

 sterilní skalpel a mikrolžička k odběru vzorků 

 centrifuga s otáčkami min. 10 000 otáček/min. s rotorem na rozbíjecí mikrozkumavky 

o objemu 2ml z izolační soupravy MoBio  

 vodní lázeň nebo teplotní blok 

 vortex 

 vertikální adaptér vortexu  

 automatické pipety a špičky 

 spetrofotometr ke stanovení koncentrace a čistoty DNA (není nezbytné) 

 

Roztoky a chemikálie potřebné k izolaci DNA 

 Izolační souprava MoBio Ultra Clean
TM

 Microbial DNA Isolation kit (izolace z 

mycelia)  

 Izolační souprava Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (izolace přímo z jablek) 

                                                                                                                                                                                                                                               

Vybavení a chemikálie potřebné k druhové determinaci pomocí metody PCR 

 Druhově specifické primery (syntéza firmou Sigma Aldrich podle sekvencí uvedených 

v tab. 1 )  

 dNTP (Invitrogen) 
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 polymeráza, PCR pufr Mg
2+ 

free a MgCl2 (Biotools) 

 H2O (Sigma Aldrich) 

 Velikostní standard 100bp DNA Ladder (Fermentas), včetně loading buffer 

 PCR plastové zkumavky – stripy + víčka nebo PCR destičky + víčka 

 Automatické pipety a špičky 

 Termocykler (Veriti, Applied Biosystems) 

 Minicentrifuga 

 Vybavení na horizontální elektroforézu 

 Transluminátor 

 Fotodokumentační zařízení 

 2% Agarózový gel 

Agaróza (Serva)     2,4g 

1×TAE pufr                                         120ml 

Ethidiumbromid 10mg/ml roztok (Sigma-Aldrich)    1µl   

 1× TAE pufr 

TRIS (Serva)                      242g do 300ml HsO 

EDTA (Serva)    100ml 0,5M roztoku pH8                             

ledová CH3COOH (Sigma-Aldrich)   57,1ml 0,5M roztoku 

H2O doplnit do    1000ml  

 

Tab. 1:  
Detekovaný  

druh  

Název 

primerů 

Sekvence primerů (5´- 3´) PCR produkt 

(bp) 

Citace 

Penicillium 

expansum 

PexpF 

PexpR 

AATGTGTACTGACTGGTCGCAG 

CAACCAACATATTCGTGCCTGAC 

480 Dombrink-Kurtzman 

et McGovern 

(2007) 

Monilia  

fructigena 

MP_MfF 

MP_UniR 

CACGGGATTCGTCAGCGAAG 

CGAATTTCTTACCRCCACCAACGC 

 

446 Hirschhauser et 

Fröhlich 

(2007) 

Botrytis 

cinerea 

MP_BcF 

Mp_UniR 

CATTGGCATGGAATTCGTCAACTAGG 

CGAATTTCTTACCRCCACCAACGC 

553 Hirschhauser et 

Fröhlich 

(2007) 

Neofabraea 

alba 

NA1f 

NA1r 

ACCCGTGTCATCACACCTT 

TGTAATGACGCTCGAACAGG 

286 Salava et Novotný 

(2008) 

  

 

Postup 

 

1. Očištění a příprava vzorku 

Napadené vzorky (napadené části jablek) se nejprve povrchově očistí ponořením do 3-5% 

roztoku NaClO. V tomto roztoku se vzorek mírně promíchává po dobu 2–3 minut. Poté se 

vzorek vyjme a opláchne ve sterilní destilované vodě pro odstranění zbytků roztoku. Tento 

krok slouží k odstranění povrchových nečistot. 

 

2. Příprava inokulační suspenze patogena (nebo směsi patogenů) 

Omytý vzorek se vloží do sterilní mikrozkumavky nebo sterilní plastové kyvety se 

šroubovacím uzávěrem (dle rozměrů vzorku) se sterilní destilovanou vodou. Celkový objem 

sterilní destilované vody je závislý na konkrétním vzorku, jeho velikosti a stupni napadení. 

Pro přípravu očkovací suspenze je optimální vzorek 1–3 minuty vortexovat (podle stupně 

napadení). 

 



 5 

3. Příprava sterilního celofánu 

Kruhové celofánové výseče (9 cm, dle velikosti Petriho misky) je nejlépe samostatně 

umístit do skleněných Petriho misek. Pro lepší sterilizaci a pozdější manipulaci při kladení na 

povrch agaru se celofán zalije nejlépe pomocí střičky destilovanou vodou a to tak, aby došlo 

k celkovému pokrytí celofánové výseče. Skleněné misky s celofánem se následně vloží to 

autoklávu. Sterilní celofán se připraví sterilizací v autoklávu při teplotě 120°C po dobu 20 

minut. Po sterilizaci a vychladnutí je celofán připraven pro aplikaci na povrch agaru.  

 

4. Příprava Petriho misek s celofánovou fólií 

Petriho misky se po nalití kultivačního média (PDA) nechají pozvolna vychladnout. Na 

povrch ztuhlého kultivačního média se ve sterilních podmínkách (sterilní očkovna, očkovací 

box) položí vysterilizované kruhové výseče celofánové fólie pomocí sterilní pinzety. Po 

přilnutí celofánu na povrch kultivačního media je miska připravena pro následnou inokulaci.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Petriho miska s vysterilizovaným celofánem   

Obr. 2: Vložení celofánové fólie na PDA mediu 

Obr. 3: Petriho miska s kultivačním médiem a celofánovou fólií připravená k inokulaci  

 

5. Inokulace Petriho misek a kultivace 

Získaná inokulační suspenze ze vzorku se napipetuje a rozetře očkovací kličkou i s kousky 

napadeného pletiva po povrchu připravených Petriho misek s PDA překrytým celofánovou 

fólií a vloží do termostatu. Optimální objem rozetřené suspenze se pohybuje v rozmezí 50-

100μl na povrch Petriho misky. Kultivace probíhá po dobu 3 – 7 dní při teplotě 21°C. 

V případě pomaleji rostoucích kultur až do nárůstu použitelného množství biomasy (po 

seškrábnutí z celofánu je v rozbíjecí zkumavce vizuálně patrná myceliární peleta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Příprava očkovací suspenze v mikrozkumavce  

Obr. 5: Inokulace suspenze na celofánový povrch  

Obr. 6: Naočkovaný celofán po 3 dnech kultivace (bílé nevysporulované mycelium) 

 

OOObbbrrr...    111   OOObbbrrr...    222   OOObbbrrr...    333   

OOObbbrrr...    666   OOObbbrrr...    555   OOObbbrrr...    444   
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Obr. 7: Monilia fructigena – PDA, 10 dní 

Obr. 8: Botrytis cinerea – PDA, 10 dní 

Obr. 9: Penicillium expansum – PDA, 7 dní  

 

 

6. Extrakce DNA z čistých houbových kultur 

Mycelium narostlé na celofánové fólii se seškrábne pomocí sterilního skalpelu nebo sterilní 

kličky a vloží se do rozbíjecí 2ml mikrozkumavky z izolační soupravy MoBio (množství 

odebíraného mycelia přibližně 1×2 cm). DNA z houbových kultur se extrahuje pomocí 

uvedené izolační soupravy podle protokolu výrobce a po izolaci je hned připravena 

pro použití v reakcích PCR.  

 

7. Extrakce DNA přímo z napadených jablek 

Napadené pletivo se odebere sterilní mikrolžičkou přímo do 2ml zkumavky a bez 

mechanického rozmělnění se extrahuje izolační soupravou Qiagen (obr. 1 – 3). Před použitím 

v reakci PCR je vhodné (nikoli nezbytné) spektrofotometricky stanovit koncentraci a kvalitu 

DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Obr. 10: Přirozeně infikované jablko, odběrová mikrolžička 

Obr. 11: Odběr z napadeného jablka  

Obr. 12: Odebrané množství materiálu pro izolaci komerční soupravou Qiagen 

 

 

8. Determinace druhů Penicillium expansum, Monilia fructigena, Botrytis cinerea a 

Neofabraea alba na základě DNA markerů pomocí multiplex PCR 

Do PCR zkumavek nebo destiček je napipetována reakční směs (24µl). Nejprve se připraví 

mastermix (společná směs všech použitých chemikálií, kromě DNA) do zvláštní zkumavky, 

rozpipetuje se do jednotlivých PCR zkumavek nebo destiček a nakonec se přidá 1µl roztoku 

DNA. 

OOObbbrrr...    111000 

11  

OOObbbrrr...    111111   OOObbbrrr...    111222   

OOObbbrrr...    777   OOObbbrrr...    888   OOObbbrrr...    999   
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Reakční směs pro jeden vzorek (všechny složky reakce v µl) 

Primer mix forward a revers primer pro každý 

detekovaný druh (4µM) 

0,4 + 0,35 + 0,4 + 0,3* 

dNTP (2,5mM)                                                                                                    1 

pufr Biotools (10×)                                                                                             2,5 

MgCl2  (15mM) 

Taq polymeráza Biotools (5U/1µl)                                                                     

2 

0,2 

H2O 16,85 

Templátová DNA 1 

Celkový reakční objem                                                                                      25µl 
 

*
primery

 
v pořadí Penicillium expansum, Monilia fructigena, Botrytis cinerea, Neofabraea 

alba.  

Druhy lze detekovat i samostatně (v tomto případě se do reakční směsi napipetuje jen 

množství primerů pro jeden vybraný druh a adekvátně se navýší množství vody). 

                                                                              

Reakce probíhá v termocykleru Veriti (Applied Biosystems) v následujících reakčních 

podmínkách:   

35 cyklů:                 94°C – 1 min. 

64°C – 55 s. 

72°C – 2 min.   

1 cyklus: 94°C – 1 min. 

58°C – 55 s. 

72°C – 10 min. 

  

Velikosti produktů PCR reakce pro jednotlivé druhy je uvedena na obr. 13 a v tabulce 1. 

K produktům PCR se přidá 3µl nanášecího pufru (loading buffer) a po promíchání se nanese 

12µl směsi na 2% agarózový gel. Do první a poslední jamky se napipetuje 6µl délkového 

standardu 100bp DNA Ladder (Fermentas). Separace probíhá elektroforézou cca 1,5-2 hodiny 

při 60V (delší čas je vhodnější při multiplex PCR, aby došlo k dobrému rozlišení všech 

produktů). Vizualizace a detekce se provádí pod UV lampou po přidání ethidiumbromidu. 

Přítomnost produktu amplifikace požadované délky značí příslušnost k testovanému druhu. 
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Obr. 13: Multiplex PCR – detekce přímo z jablek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,12 – délkový standard 100bp DNA Ladder, 2, 3 – Penicillium expansum, 4, 5 – Monilia 

fructigena, 6 – Botrytis cinerea, 7 – Penicillium expansum, čistá houbová kultura, 8 – Monilia 

fructigena, čistá houbová kultura, 9 – Botrytis cinerea, čistá houbová kultura, 10 – 

Neofabraea alba, čistá houbová kultura, 11 – voda 

 

 

 

9. Determinace klasickými mykologickými metodami v případě negativního výsledku 

PCR 

    V případě negativního výsledku PCR se všemi uvedenými druhově specifickými primery se 

doporučuje k determinaci použít tradiční mykologické metody pomocí morfologických znaků.  

Pro klasickou mykologickou determinaci dalších houbových druhů je možné napěstovat 

houby např. na ovesném agaru (OA) nebo bramboro-dextrozovém agaru (PDA). Je však 

vhodné zvolit další speciální média, která jsou doporučena pro mykologickou determinaci 

jednotlivých druhů (viz doporučená literatura pro morfologickou determinaci, např: Samson 

et al. 1996; Pitt et Hocking 1997; Domsch et al. 1993). Doporučená teplota a další podmínky 

kultivace (např. světelný režim) jsou taktéž uvedeny v mykologické literatuře. Pro patrnější 

vývoj determinačních znaků jsou obecně doporučeny např. cykly tzv. “black light“ a tmy ve 

12 hodinových intervalech. Rovněž tak může k vývoji zřetelných determinačních znaků 

přispět kultivace pod klasickým UV světlem (UV zářivka) taktéž ve 12 hodinových 

intervalech.     

Z makroskopických znaků se sleduje např. růstová rychlost kolonie, zbarvení kolonie a 

zbarvení spodní strany nebo charakter a okraj kolonie. Z mikroskopických znaků se hodnotí 

tvar a velikost konidií a fialid (monofialidy, polyfialidy). U konidií je důležitý tvar (kulatý, 

citronkovitý, oválný, hruškovitý), velikost a způsob jejich tvorby – v řetízcích nebo ve 

shlucích atd. (viz výše doporučená literatura pro morfologickou determinaci). 
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III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 

 

Předložená metodika uvádí protokol a popis multiplex PCR k detekci následujících čtyř 

významných patogenů jablek – Penicillium expansum, Monilia fructigena, Botrytis cinerea, a 

Neofabraea alba. Použity byly publikované druhově specifické primery, umožňující 

spolehlivou detekci vybraných druhů. Protože však v literatuře není uvedena metoda 

umožňující detekci všech výše uvedených druhů současně, byla vytvořena tato metodika 

využívající nově vyvinutou metodu multiplex PCR, která zmíněné umožňuje. Vzhledem 

k použití izolační soupravy k extrakci DNA, podrobnému popisu reakčního protokolu a 

podmínek odpadá nutnost zdlouhavé optimalizace, čímž je metoda vhodná pro rutinní využití 

ve standardní laboratoři molekulární biologie. Výhodná a inovativní je i kombinace zmíněné 

multiplex PCR metody s kultivačními postupy využívajícími velmi rychlé napěstování čistého 

materiálu na celofánovém povrchu. V případě dostatečně silného napadení je navíc možné 

patogeny molekulárně detekovat přímo z napadeného jablka. Tento přístup umožňuje velmi 

rychlou detekci bez nutnosti mykologické přípravy izolátů. Klasická mykologická 

determinace je pro komplexnost přístupů v metodice taktéž zmíněna, avšak pouze jako 

doplňující prvek, pro případ negativního výsledku PCR.     

Nově vyvinutá metoda multiplex PCR umožňuje současnou detekci výše uvedených druhů 

v jedné reakci, což vede k časové i finanční úspoře. Vzhledem k maximálnímu zjednodušení 

pracovního postupu stačí standardní vybavení laboratoře umožňující izolaci DNA a provedení 

PCR. 

 

IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

 

Metodika je určená pro laboratoře České zemědělské univerzity, případně jiných univerzit a 

dalších laboratoří, zabývajících se studiem houbových patogenů jablek. Metodika uvádí 

podrobný pracovní protokol umožňující rychlou a včasnou detekci mikromycet Penicillium 

expansum, Monilia fructigena, Botrytis cinerea a Neofabraea alba pomocí multiplex PCR 

v běžné laboratoři molekulární biologie, včetně jejich speciálně modifikované mykologické 

kultivace pro výrazné zvýšení spolehlivosti výsledku PCR detekce. Tím lze metodiku uplatnit 

na všech pracovištích oceňujících časovou a finanční úsporu.  

 

V. EKONOMICKÉ ASPEKTY 

 

Přibližná cena izolace DNA komerční soupravou MoBio vychází přibližně na 60 Kč/vzorek. 

Izolace DNA komerční soupravou Qiagen přibližně na 100 Kč/vzorek. Při kapacitě 25 vzorků 

v centrifuze je možno extrahovat DNA ze 100 vzorků denně.  

Náklady na PCR reakci (jeden vzorek/jedna houba) se mohou pohybovat přibližně od 150 

do 500 Kč (závisí především na použité polymeráze, nejdražší položce PCR). PCR cyklus trvá 

přibližně 2,5 hodiny a detekce PCR produktu na 2% agarózovém gelu 1,5-2 hodiny. Při 

detekci čtyř hub v jedné reakci se cena jedné PCR navýší jen o hodnotu použitých druhově 

specifických primerů, což je vzhledem k ceně ostatních položek, zejména Taq polymerázy, 

relativně zanedbatelné. V jednom běhu je v termocykleru možné analyzovat současně 96 

vzorků. 

Nejsou započítány náklady na mykologickou kultivaci hub, přístrojové vybavení laboratoře 

a mzda pracovníka. 
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