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V Škole na Kvasinkovej ulici v Topoľčanoch sa vyskytlo nebezpečné infekčné ochorenie tráviaceho 

traktu. Vírus atakoval celý učiteľský zbor, ktorý sa síce dostavoval do školy v ranných štádiách 

choroby, kedy sa podobala iba na obyčajnú črevnú chrípku. Po niekoľkých dňoch však profesori ostali 

indisponovaní a riešenie bolo v nedohľadne... V škole vypukol chaos a panika. Každý deň prichádzalo 

do školy menej a menej ľudí a šírili sa správy, že vírus sa už šíri aj po meste... V škole sa v posledných 

dňoch nachádzalo iba zopár imúnnych jedincov. Zdalo sa, že riešenie je v ich rukách a budú si s tým 

musieť poradiť sami, kým príde špecializovaný epidemiologický tím z Bratislavy (tí však budú mať 

meškanie, keďže sa im po ceste minul benzín  a zvyšok cesty budú musieť ísť peši alebo stopovať). 

Našťastie sa medzi imúnnymi jedincami nachádzajú aj riešitelia Biologickej olympiády, ktorí sú 

trénovaní na riešenie takýchto problémov. 

 

Prvotné analýzy ukázali, že ide o nebezpečný sérotyp baktérie druhu E. coli patriaci medzi EHEC – 

enterohemoragické E. coli (sérotyp je typ E. coli podľa antigénu, ktorý obsahuje). Táto skupina E. coli 

produkuje shigalový toxín (shiga-like toxín). EHEC spôsobujú krvavé hnačky, vo vážnych prípadoch je 

infekcia smrteľná. 

 

Riešitelia Biologickej olympiády sa dočítali, že ľudia sa prevažne infikujú hovädzím mäsom a choroba 

je veľmi nákazlivá. Preto sa rozhodli testovať zdroje hovädzieho mäsa pochádzajúce z lokálnej farmy 

a porovnať ich so vzorkami od nakazených jedincov.  

 

Pre porovnanie baktérií z hovädzieho mäsa a zo vzoriek je najvhodnejšia metóda Polymerázovej 

reťazovej reakcie – PCR. 

 

PCR slúži na amplifikáciu (množenie) určitej cieľovej sekvencie DNA (viď obrázok na ďalšej strane). 

Typ sekvencie sa určí pomocou primerov, ktoré sú komplementárne k cieľovej sekvencii DNA, ktorú 

chceme amplifikovať. Primery sú špecifické sekvencie DNA s veľkosťou približne 18-20 nukleotidov 

(primery sa dajú vyrobiť na objednávku u špeciálnych firiem). Samotná amplifikácia je zaručená 

pomocou enzýmu DNA polymerázy, ktorá je prítomná v bunkách a slúži pri replikácii DNA. Keďže 

DNA polymeráza nie je schopná syntetizovať druhé vlákno DNA, ale potrebuje na to voľný 3’OH 

koniec, primery sú pre tento účel nevyhnutné. 

 

 

 



 
 

 

 

V PCR špeciálny typ polymerázy pridáva nukleotidy na 3’OH koniec a syntetizuje druhú časť vlákna. 

Celková PCR reakcia prebieha v cykloch, pričom každý cyklus pozostáva z 3 krokov: 

 

1 Denaturácia – pri vysokej teplote nad 

 0  C dochádza k rozpleteniu 

dvojvláknovej molekuly DNA 

2 Anelácia – pri teplote okolo  0- 0   C sa 

primery komplementárne pripoja na 

jednovláknové molekuly DNA, 

k cieľovej sekvencii. Anelačná teplota 

sa vypočíta základe sekvencie primerov  

3 Polymerizácia – pri teplote okolo      C 

dochádza k produkcii druhého vlákna 

na princípe komplementarity. Tento 

krok zaručuje DNA polymeráza. 

 

Spomenuté 3 cykly sa periodicky 

opakujú a tak dochádza 

k exponenciálnej amplifikácii DNA. 
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Cambell Biology,  7th Edition 

 



 

1. Ak máme na začiatku jednu dvojvláknovú molekulu DNA, 

koľko takýchto dvojvlákovných  molekúl budeme mať 

k dispozícii po 35 cykloch PCR?  

 

                                                                                                              

 

Pri PCR sa musí použiť Taq polymeráza odolná voči 

vysokým teplotám izolovaná z baktérii Thermus aquaticus. 

Tento typ polymerázy ma optimálnu polymerizačnú 

teplotu pri 72   C. 

 

2. Prečo musíme použiť špeciálny typ DNA polymerázy a nie obyčajnú DNA polymerázu? 

Uvažujte o vlastnostiach enzýmov. 

           

           

           

                                                                                               

 

Študenti sa preto rozhodli použiť PCR na identifikáciu zdroja nákazy. Mali k dispozícii 4 vzorky: 

 

1 Gény pre shigalový toxín SLT-I a SLT-II 

2 Vzorka od infikovaného študenta, ktorý deň pred vypuknutím nákazy jedol hovädzie mäso 

v jedálni 

3 Vzorka hovädzieho mäsa z lokálnej farmy, ktorá dodáva mäso školskej jedálni 

4 Vzorka od zdravého študenta 

 

 

Zo spomenutých vzoriek 1-4 museli najprv izolovať DNA, aby mohli realizovať ďalšie experimenty.  

 

3. Ak by ste mali zobrať vzorku DNA od študenta, z ktorých buniek by ste boli schopní 

izolovať DNA? Zakrúžkujte správnu/e možnosť/i. 

a) Erytrocyty 

b) Bunky bukálnej sliznice 

c) Bunky epidermy 

d) Biele krvinky 

e) Neuróny 

 

4. Ak by ste mali navrhnúť experiment na potvrdenie, že študent bol infikovaný hovädzím 

mäsom z lokálnej farmy, ktoré vzorky 1-4 by ste zahrnuli do experimentu? Mohla by 

niektorá zo vzoriek slúžiť ako pozitívna, resp. negatívna kontrola? Zahrnuli by ste aj iné 

kontrolné vzorky? Ak áno, uveďte aké kontroly by ste zahrnuli do experimentu. 



           

           

           

           

             

 

Študenti sa rozhodli realizovať PCR so spomenutými vzorkami 1-4 plus kontrolami, ktoré ste navrhli 

v otázke č. 4. K dispozícii mali primery pre 2 gény pre shigalový toxín: SLT-1 a SLT-II. V školskom 

kabinete tiež našli zásobné roztoky, ktoré sa rozhodli použiť na realizáciu PCR. Nakoľko poznajú 

koncentrácie látok v zásobných roztokoch, je potrebné vypočítať koľko µl komponentu je potrebné 

pridať. 

 

5. V tabuľke sú uvedené koncentrácie zásobných roztokov a koncentrácia, ktorá je nutná vo 

výslednej reakcii. Každá PCR reakcia má 100 µl. Do každej reakcie sa pridá 10 µl DNA (DNA 

je nariedené tak, aby 10 µl obsahovalo optimálne množstvo pre PCR) a 90 µl reakčnej 

zmesi. Vypočítajte riedenie jednotlivých komponentov reakčnej zmesi a výsledný rozdiel 

doplňte vodou.  

 

 Koncentrácia 

zásobného roztoku 

Koncentrácia vo 

finálnej reakcii 

Objem zásobného 

roztoku, ktorý je 

nutný pridať do 

finálnej reakcie 

Primery 10 µM 0.25 µM  

dNTP 10 mM 200 µM  

Tris HCl, pH 8.3 100 mM 10 mM  

KCl 250 mM 50 mM  

MgCl2 50 mM 2.75 mM  

Želatína 1 µg/ml 0.01 %  

Taq 25 U (jednotiek) 2.5  

H2O - -  

DNA - - 10 µl 

Spolu 100 µl 

 

Po realizovaní potrebných výpočtov a rozhodnutí, ktoré kontroly by mali do experimentu zahrnúť, 

študenti začali so samotnou PCR. Každú realizovali naraz s oboma primermi pre shigalový toxín SLT-I 

a SLT-II. Po namiešaní potrebných komponentov a pridaní DNA umiestnili reakcie do cykléra.  Použitý 

program bol nasledovný: 

3  cyklov pozostávajúcich z: 

a) 1 min 60   C 

b) 15 s 72   C 

c) 1 min 94   C (– ísť 34-krát na a), potom pokračovať v d)) 

d) Finálny krok   min  2   C 

 



6. Ktorý krok patrí k (priraď písmená a-d): 

1. Anelácii   

2. Denaturácii    

3. Polymerizácii    

4. Terminácii (ukončeniu) reakcie     

 

Po ukončení PCR sa študenti ponáhľali vyhodnotiť výsledky 

pomocou gélovej elektroforézy. Elektroforéza je metóda, pri 

ktorej DNA migruje v elektrickom poli cez agarózový gél. Keďže 

DNA má vlastný náboj, je daný smer, v ktorom v elektrickom poli 

migruje.  

 

7. Aký náboj má DNA? Čím je tento náboj spôsobený? 

       

       

       

           

                                                                                           

 

Elektroforéza slúži na oddelenie fragmentov DNA rôznej dĺžky v elektricom poli. Dlhšie fragmenty sú 

väčšie a putujú v elektrickom poli pomalšie. Kratšie fragmenty migrujú ľahšie a preto migrujú 

rýchlejšie. Ak máme vzorku DNA fragmentov určitej dĺžky, môžme zostaviť štandardnú krivku. Na 

tento účel slúži tzv. ladder, ktorý obsahuje zmes fragmentov danej dĺžky. V tomto prípade sme 

použili 1 kb DNA Ladder (Life Technologies). Podľa štandardnej krivky následne môžme odhadnúť 

veľkosť fragmentov z nášho experimentu. 

 

8. Načrtnite graf závislosti vzdialenosti migrácie DNA 

fragmentu v cm od veľkosti fragmentu v bp (bázové 

páry). Použite iba fragmenty, ktorých veľkosť je 

uvedená. Použite semilogaritmický papier na 

nasledujúcej strane (použite logaritmickú os na 

hodnoty veľkosti DNA fragmentov). Pri načrtnutí 

krivky zanedbajte najväčšie fragmenty. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V našom experimente študenti použili vzorky 1-4 z úlohy 2 a tiež vaše kontroly z úlohy 4. Rozdiel 

medzi shigalovými génmi SLT-I a SLT-II je veľkosť – SLT-I je veľký 370 bp a SLT-II má 283 bp. 

 Výsledky boli nasledovné: 

- 1 – dva bandy s veľkosťou 283 a 370 bp 

- 2 – dva bandy s veľkosťou 283 a 370 bp 

- 3 – jeden band s veľkosťou 370 bp 

- Žiaden band 

 

9. Načrtnite do tohto obrázku gélu výsledky experimentu. Nezabudnite zahrnúť ladder 

(otázka č. 8), výsledky vzoriek 1-4 a potencionálne výsledky vašich kontrol. 

 

 
   

Sérotyp E. coli O157:H7 obsahuje oba gény ST-I a ST-II. Existujú však aj iné sérotypy E. coli, ktoré 

majú iba ST-I alebo iba ST-II. 

 

 

10. Ako by ste interpretovali výsledok experimentu: 

a) Nakazil sa študent mäsom z lokálnej farmy?                                                                                  

b) Ktorým sérotypom bol študent nakazený?                                                              

c) Bolo by bezpečné jesť hovädzie mäso z lokálnej farmy? Prečo?     
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