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ANOTACE 

Předložená bakalářská práce je věnována problematice bakterií rodu Mycoplasma 

v buněčných kulturách a metodám jejich stanovení. Důraz je kladen především na metodu 

PCR a srovnání s ostatními metodami. Cílem bylo vytvořit literární rešerši, která přehledně 

shrnuje uvedenou problematiku.  
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Review - mycoplasma determination in cell cultures 

 

ANNOTATION 

This thesis focuses on issues of bacteria of the genus Mycoplasma in cell culture and 

its experimental assessment. The focus is placed on PCR methods and it's comparison with 

other methods. The goal was to create a review which summarize given problematics.  
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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

A adenin 

AIDS syndrom získané poruchy imunity (z angl. Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) 

ATP adenosintrifosfát 

bp pár bází (z angl. base pair) 

C cytosin 

cDNA komplementární DNA 

CO2 oxid uhličitý 

CPE cytopatický efekt 

Da dalton 

DNA deoxyribonukleová kyselina (z angl. Deoxyribonucleic Acid) 

dsDNA dvouřetězcová DNA (z angl. double strand DNA) 

ELISA test enzymové imunoanalýzy (z angl. Enzyme-Linked Immunosorbet Assay) 

G guanin 

HIV virus lidské imunodeficience (z angl. Human Immunodeficiency Virus) 

HRP avidin-křenová peroxidáza (z angl. Horseradish Peroxidase) 

IgG, M imunoglobuliny G, M  

kb kilo báze 

KFR komplement fixační reakce  

M. Mycoplasma 

mRNA mediátorová ribonukleová kyselina (z angl. messenger RNA) 

NGO negonokoková uretritida (z angl. Non-Gonococcal Urethritis) 

PAP primární atypická pneumonie 

PCR polymerázová řetězová reakce (z angl. Polymerase Chain Reaction) 

qPCR kvantitativní PCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction) 

PPLO organismy vyvolávající pleuropneumonii (z angl. Pleuro-Pneumonia Like 

Organism 

RNA ribonukleová kyselina 

rRNA ribozomální RNA  

SEAP secreted alkaline phosphatase 

ssDNA jednořetězcová DNA (z angl. single strand DNA) 

T thymin 

Tm teplota tání (z angl. Melting Temperature) 

TRL2 toll-like receptor 

U uracil 

UNG uracil-DNA-glykosyláza 
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ÚVOD 

Mykoplazmata jsou prokaryotické organismy náležící do třídy Mollicutes. Svou 

velikostí se řadí mezi nejmenší a nejjednodušší životaschopné bakterie. Genetická výbava 

těchto bakterií je velmi malá a svým způsobem určuje jejich životní cyklus, jenž je závislý na 

hostitelské buňce. Nejčastější výskyt těchto parazitů je na sliznicích respiračního, trávicího a 

urogenitálního traktu a také jakou součást běžné mikroflóry. 

Laboratorní diagnostika je založená především na kultivačních metodách, avšak 

v současné době se do popředí dostávají také molekulárně biologické metody, jež jsou více 

specifické a mají kratší dobu stanovení. Mykoplazmata mají vysoké nároky na kultivační 

média, rostou na speciálních obohacených půdách. 

Kontaminace buněčných kultur je velmi vážný problém, neboť bakterie rodu 

Mycoplasma způsobují podstatné změny v buněčných kulturách, které kontaminují. Jsou 

rezistentní na některá antibiotika přítomná v médiích a tím odpadá funkčnost těchto 

antibiotik, jež mají zabránit kontaminaci a rozšíření těchto bakterií. 

Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit nové, moderní metody stanovení těchto 

organismů v buněčných kulturách, které dokáží odhalit počínající kontaminaci a jejich 

porovnání mezi sebou. Mezi uvedené metody patří polymerázová řetězová reakce a její 

modifikace, ELISA, apod. 
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1. Mykoplazmata 

Mycoplasma představuje druhově velmi početný rod bakterií, který čítá zhruba 100 druhů.  

Z tohoto množství se u člověka vyskytuje 18 druhů, z nichž nejvíce patogenní je Mycoplasma 

pneumoniae a Mycoplasma genitalium [1, 2]. Jsou to prokaryotické organismy, které se svou 

velikostí (od 100-300 nm) řadí mezi nejmenší a nejjednodušší volně žijící bakterie. Jsou to 

Gramnegativní bakterie, které se nebarví metodou podle Grama a to z důvodů rozdílné stavby 

buněčné stěny [2, 3]. Tyto většinou nepohyblivé bakterie, u některých druhů byl prokázán 

klouzavý pohyb, se nacházejí v půdě, na rostlinách, hmyzu, zvířatech a dokonce i u lidí. 

Určitý počet druhů bakterií se přirozeně vyskytuje v dýchacím, urogenitálním a trávicím 

traktu zvířat a lidí. Nejsou tedy nebezpečné, naopak jsou součástí mikroflóry organismu, tzv. 

komenzálové. Nicméně některé druhy jsou pro člověka i zvířata významnými patogeny, které 

způsobují řadu onemocnění a dále způsobují i kontaminaci buněčných kultur [2, 4, 5]. 

 

1.1. Taxonomické zařazení 

Mykoplazmata náleží do třídy Mollicutes, řádu Mycoplasmatales, čeledi 

Mycoplasmataceae, která se člení do 2 rodů: Mycoplasmata a Ureaplasma. Vyvinuly se 

pravděpodobně degenerací z Gram-pozitivních bakterií blízkých klostridiím. Původně byly 

nazvány PPLO organismy (pleuro-pneumonia-like-organisms), nyní se obecně nazývají jako 

Mykoplazmata. Tento název získaly proto, že mohou tvořit kromě jiných tvarů i rozvětvené 

vláknité útvary, které připomínají mycelium plísní [5, 6].  

 

1.2. Historie 

Bakterie rodu Mycoplasma a onemocnění s nimi spojená existovaly jistě již odedávna, ale 

jelikož je jejich kultivace náročná a vyžaduje speciální média obohacená o konkrétní látky, 

které tyto bakterie vyžadují, jsou pouhým okem neviditelná a vykazují velmi pestrou škálu 

klinických projevů, nebyla dlouho objevena a unikala odhalení vědců i lékařů [7]. 

První zpráva o možnosti existence patogenů (příčinném agens) u člověka, se objevuje v r. 

1937, kdy byl izolován neznámý organismus z abscesu Bartholinské žlázy. Tohoto objevu 

dosáhli pánové Dienes a Edsall [8]. O rok později upozornil Reiman na výskyt neznámých 

patogenů, které nereagovaly na léčbu sulfoamidy a nepodařilo se tyto bakterie zachytit pro 

kultivaci. V roce 1944 izoloval Eaton neznámé agens z kuřecích embryí, kterému se začalo 

říkat „Eatnovo agens“. Bylo tak drobné, že dokázalo prostupovat bakteriálními filtry, ale na 

pokusech u myší způsobovalo zápal plic. 
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V roce 1964 Clycie prokázal, že „Eatnovo agens“ je mykoplazma a následující rok 

Chanock aplikoval dobrovolníkům toto agens, jež způsobilo atypickou pneumonii a původce 

byl nazván Mycoplasma pneumoniae [7]. 

 

1.3. Zástupci mykoplazmat a onemocnění 

V současné době je známo kolem 100 druhů mykoplazmat a 8 kompletních genomových 

sekvencí. Za nejvýznamnější lidské, patogenní druhy jsou považovány především 

Mycoplasma pneumoniae, kterou nalézáme především v dutině ústní a v dýchacích cestách, 

Mycoplasma genitalium a Mycoplasma hominis, které se nacházejí v urogenitálním traktu 

mužů a žen. Méně často bývají nalézány také Mycoplasma fermentans, Mycoplasma 

penetrans nebo Mycoplasma pirum, kterou mívají jen pacienti s AIDS nebo jinými poruchami 

imunity [2, 6]. 

Mycoplasma pneumoniae vyvolává atypické pneumonie s řadou jejich komplikací. Člověk 

se snadno infikuje kapénkovým přenosem. Adherují na povrchu epiteliálního dýchacího 

traktu, kde mohou několik týdnů pobývat, aniž by se u napadeného člověka projevily 

příznaky nemoci, jako je bolest v krku, únava, a teplota. Pouze u 10-25 % infikovaných 

hlavně mladých lidí postoupí mykoplazmata dále do plic, kde způsobují rozvoj primární 

atypické pneumonie (PAP). Je doprovázená horečkou, suchým dráždivým kašlem, bolestmi 

hlavy a je dobře prokazatelná rentgenovým nálezem [6]. 

Mycoplasma genitalium  a Mycoplasma hominis se nejčastěji přenáší pohlavním stykem. 

Většinou osidlují urogenitální trakt, kde způsobují infekce močového měchýře a pohlavních 

orgánů, což postihuje ženy i muže. Naproti tomu jsou nejednou izolovány z urogenitálního 

traktu zdravých osob, což odpovídá zhruba polovině populace. Nejvíce v uretře a ve vagíně 

asymptomaticky a v případě nárůstu množství při zánětlivých onemocněních, jako jsou 

negokokové uretritidy (NGO), dále pak prostatitidy, endometritidy. U žen ve 35-80 % případů 

a u mužů bývá toto číslo výrazně nižší, kolem 0-13 % [2, 6]. 
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1.4. Vlastnosti mykoplazmat 

Jejich základním rysem je redukce buněčné stěny z důvodu neschopnosti syntetizovat 

peptidoglykan. Proto jsou označována triviálním názvem mollicutes (lat. mollis, měkký, cutis, 

kůže). Buněčná stěna je nahrazena třívrstevnou cytoplasmatickou membránou vydatnou na 

lipidy, které zaujímají cca 30 %, a proteiny. Na Obrázek č. 1 je znázorněna struktura jedné 

buňky. Mezi význačný stavební lipid se řadí cholesterol. Ten je pravděpodobně velmi 

významný pro pevnost a pružnost celé membrány, což umožňuje, aby byla mykoplazmata 

osmoticky stabilní a nepodléhala v jiném, než normálním prostředí, lýze [6]. Výborně 

přežívají v areosolu a dokáží se v něm i šířit, avšak bývají poškozována tukovými 

rozpouštědly a povrchově aktivními látkami. Oproti tomu jsou velmi málo odolná proti 

vyschnutí a tím i teplotě nad 50 °C [9]. Na dekontaminaci povrchů před mykoplazmaty lze 

použít roztok ethanolu (používá se 70 %, protože se pomaleji odpařuje a působí déle než 

koncentrovaný) [10]. 

 

Obrázek č. 1: Struktura buňky bakterií rodu Mycoplasma [11]. 

 

Další vlastností, kterou umožnila absence buněčné stěny, je naprostá rezistence 

mykoplazmat na antibiotika, která jsou specifická pro blokaci syntézy bakteriální stěny, kam 

kromě dalších patří i penicilin nebo cefalosporin. Na druhou stranu jsou velmi senzitivní 

zejména k amfotericinu, jenž ničí membránu, saponinu, který je rozpouští a tetracyklinům. 

Poškození můžou způsobit i tuková rozpouštědla a povrchově aktivní látky [1, 9]. 

Jednou z mnoha významných vlastností je vztah ke kyslíku. Tyto bakterie jsou 

fakultativně anaerobní organismy, což znamená, že lépe rostou v přítomnosti kyslíku, ale 

dokáží růst i bez něho. Výjimkou je Mycoplasma pneumoniae, neboť je striktním 

aerobem [8].  
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1.5. Morfologie buněk 

Jelikož tyto bakterie postrádají buněčnou stěnu, jejich morfologie je velmi rozsáhlá. Jsou 

pleomorfní, mnohotvárné a proto mohou vytvářet pestrou škálu tvarů [2]. Velký vliv na tvar 

buňky má jak druh organismu, ve kterém bakterie parazituje nebo symbioticky přežívá, tak 

stádium růstového cyklu. Mikroskopicky lze tedy prokázat nejen kokovité, kokobaciliární, 

prstencové či činkové tvary, ale také korálkovité, ovoidní nebo vláknité útvary různé délky až 

100 µm, zobrazené na Obrázek č. 2 [2, 6, 12]. Výjimkou nejsou ani hruškovité a lahvovité 

tvary buněk [5]. Jednotlivé buňky jsou velmi malé a dosahují rozměrů od 0,1 do 0,3 µm. 

Takto malý rozměr jim umožňuje snadno procházet přes bakteriální filtry [2]. 

 

 

Obrázek č. 2: Mycoplasma pneumoniae na snímku z elektronového mikroskopu (zvětšení 16 300x)[13]. 

 

 

1.6. Množení mykoplazmat 

Mykoplazmata se množí, stejně jako jiné bakterie, příčným neboli binárním dělením. 

Membrána dlouhého vlákna se zaškrcuje v místech mezi dvěma genomy ve stejných 

vzdálenostech a vzniká korálkovitý řetízek složený z jednotlivých koků. Během dělení může 

docházet k opožděnému dělení cytoplazmy oproti dělení jádra, což způsobí vznik 

mnohojaderných vláken a řetízků, které se dále rozpadají na základní kokovitá tělíska, a celý 

cyklus se znovu opakuje [9]. Celý cyklus je vidět na Obrázek č. 3. 
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Obrázek č. 3: Rozmnožovací cyklus: a) binární dělení, b) vznik mnohojaderných vláken a jejich rozpad v 

kokovitá tělíska [14]. 

 

1.7. Genetická výbava 

Mykoplazmata jsou jednoduché volně žijící bakterie, které mají nejmenší genom. Velikost 

se pohybuje v rozmezí 580 kb (kilobází), což závisí na konkrétním druhu. Velikost genomu 

M. genitalium je až 200 kb, který představuje nejmenší známý genom [1].  

Genom mají uložen v jediné molekule dvouvláknité DNA (dsDNA), jejíž molekulová 

hmotnost je přibližně 4,5×10
9
 Daltonů. Jedná se o minimální kódovací kapacitu DNA, která je 

potřebná pro samostatný život nezávislý na jiné buňce. Velmi malý rozměr genomu je 

zodpovědný za vysoké nároky na podmínky a složení kultivačních půd. Zároveň to přímo 

souvisí i s omezením metabolických pochodů, které rovnou navádí k parazitickému způsobu 

života na hostitelské buňce [2, 3]. 

 

1.8. Parazitismus bakterií 

Mykoplazmata se pokládají za extracelulární parazitické organismy se schopností velmi 

těsně adherovat (přilnout) k povrchu hostitelské buňky. Bakterie nepronikají do buňky, pouze 

využívají napadenou buňku jako zdroj energie pro vlastní metabolismus a to způsobem, že 

vpraví do buňky nukleázy a další enzymy, a tím pro sebe získají produkty štěpení, jako jsou 

nukleotidy a jiné látky. U druhů Mycoplasma pneumonie a Mycoplasma genitalium vyčnívá 

z membrány kontaktní destička (organela), která svým vzhledem připomíná hrot či přísavku, 

pomocí níž dochází k adhezi na povrch buněk. Možnost přilnout na povrchu membrán 

napadených buněk je nepostradatelné pro parazitický způsob života mykoplazmat. Nejčastěji 

to bývají buňky epitelu dýchacího a urogenitálního traktu mužů a žen [6, 15]. 
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1.9. Antigenní struktura a faktory virulence 

Za hlavní faktory virulence mykoplazmat jsou považovány tzv. adheziny, které jsou 

součástí buněčné membrány a umožňují adhezi na různé buňky, jako jsou erytrocyty, epitelie, 

spermie, makrofágy nebo také interní povrchy - sklo. Je to způsobeno tím, že mykoplazmata 

postrádají buněčnou stěnu a nemají žádné fimbire, díky kterým jiné bakterie a prokaryoty 

adherují na hostitelské buňky.  

Dalším faktorem virulence je významný membránový protein tzv. protein P1, díky 

kterému má buněčná membrána některé rysy endotoxinu a je schopna adherovat na povrch 

buňky. Významný je hlavně pro M. pneumoniae. Hostitelské buňky mohou být také 

poškozeny působením peroxidu vodíku a superoxidových radikálů, které mykoplazmata 

produkují a hromadí se v místě, kde těsně přiléhá s napadenou tkání.  

Tyto látky oxidují lipidy tkání a jsou odpovědné za patogenezi a dále způsobují inhibici 

katalázy. Peroxid vodíku pak působí obdobně jako hemolysin či cytotoxin. Amoniak je 

produkován pomocí ureázy a významně poškozuje epiteliální buňky.   

Poškození organismu je také velkou měrou způsobeno vlastní imunitní reakcí. 

Mykoplazmata dokáží stimulovat cytokiny a aktivovat makrofágy a lymfocyty 

(M.  pneumoniae působí jako superantigen). Dokáží produkovat látky, které se jako 

superantigeny dokáží navázat na povrch lymfocytů a tím působí jako mitogeny [2, 5, 6, 16]. 
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2. Problematika mykoplazmat  

Mykoplazmata byla poprvé izolována v Paříži v roce 1898 Nocardem a Rouxem, jako 

původce plicní nákazy skotu. První kontaminaci buněčných kultur objevil Robinson se svými 

kolegy v roce 1956. Studie a testování v 60. letech prokázaly, že mykoplazmata jsou hlavním 

zdrojem kontaminace buněčných kultur, a to z 60-90 % případů [17]. 

 

2.1. Buněčné kultury  

Buněčné kultury patří mezi základní techniky používané ve výzkumu, mikrobiologii, 

genetice, imunologii a dalších odvětvích, kde mají nezastupitelné postavení. Jsou tvořeny 

izolovanými buňkami, které se pěstují v kultivačních nádobách na příslušném médiu. 

Získávají se ze zvířete i člověka (méně často i z rostlin a hmyzu) a využívají se buňky 

embryonální, epiteliální, krevní, pupečníkové nebo také buňky z placenty. Využití buněčných 

kultur má v porovnání s jinými druhy biologických modelů, jako je používání laboratorních 

zvířat nebo izolovaného orgánu či tkáně, značné výhody.  

Na druhou stranu je známá i celá řada omezení. Kultivované buňky vyrůstají za 

nefyziologických podmínek (složení vnitřního prostředí a rozdílný tlak), postrádají kontakt 

s jinými tkáněmi a buňkami, mezi nimiž v prostředí in vivo dochází ke kontaminaci a výměně 

látek. Přestože model in vitro nemusí dobře napodobit podmínky v modelu in vivo, je práce 

s kultivovanými buňkami nadmíru přínosná. 

Pro pěstování buněk na kultivačním médiu je třeba zajistit vhodné podmínky in vitro, jenž 

umožní buňkám přežít a dokonce i proliferovat. Mezi nejdůležitější patří povrch kultivační 

nádoby, složení média a vlastnosti prostředí, jako je teplota či složení atmosféry. Kultivační 

médium musí obsahovat dostatečné množství živin, které jsou nutné pro život buněk. 

Nejvýznamnější látky obsažené v mediích jsou anorganické soli, pufry, glukosa, vitamíny, 

bílkoviny, růstové faktory, mastné kyseliny, peptidy a stopové prvky. Velké množství 

z uvedených látek je obsaženo v krevním séru. Rozlišujeme média bezsérová a média se 

sérem. Média obsahující sérum plní řadu funkcí z hlediska výživového, neboť dodávají 

vysoké procento biologicky významných sloučenin a látek. Problémem těchto médií je různé 

složení a původ získaných sér, jež ovlivňují růst kultur a také četná rizika přenosu infekcí. 

Určitý důraz je kladen na používání antibiotik, která mají zabránit kontaminaci kultury 

bakteriemi. Antibiotika by se měla používat jen ve zvláštních případech a ne jako prevence, 

což je často hlavní důvod kontaminace skrytou infekcí, která je stěží rozpoznatelná a výrazně 

mění vlastnosti buněk [18, 19]. 
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2.2.  Kontaminace 

Příčinou kontaminace buněčných kultur bývají běžné druhy bakterií, které se nacházejí 

v okolním prostředí, plísně, paraziti, viry a bezobratlí. Nejvážnějším kontaminantem jsou 

mykoplazmata. Podle studie [20] bylo prokázáno, že 39 % vzorků bylo znečištěno různými 

původci, kdy 19 % případů znečištění bylo způsobeno právě mykoplazmaty, jenž patří k 

hlavním obávaným patogenům. Následovaly smíšené infekce (8 %), plísně (8 %) a 

bakterie (4  %).  

Mykoplazmata jsou intracelulární parazité, které nelze snadno rozpoznat při 

mikroskopické kontrole kultury a nedají se detekovat ani po několikátém pasážování. Jejich 

působení vede ke změnám a vlastnostem buněčných kultur, přítomnost zpomaluje proliferaci 

buněk. Mohou se množit v napadené buňce, jsou rezistentní na některé druhy antibiotik, 

ovlivňují růst, funkci, metabolismus, morfologii, pevnost membrány a další vlastnosti 

buněčných linií. Takto mohou narůstat, aniž by projevily zjevné mikrobiální náznaky, jako je 

zákal, změny pH nebo cytopatický efekt (CPE). Přenos mezi buněčnými kulturami navzájem, 

se rozvíjí velice rychle. Vysoká pravděpodobnost zanesení těchto organismů do dalších kultur 

v laboratoři je umožněna jejich velmi malou velikostí.  

Dalším přístupem ke kontaminaci kultury jsou zdroje znečištění pomocí laboratorních 

nástrojů, které se používají při manipulaci s buněčnými kulturami. Můžeme je rozdělit do čtyř 

skupin předmětů podle postupného používání. První předmět, který může být kontaminován 

buňkami, se používá jako základní výchozí materiál pro buněčné kultury. Čistota je 

prokazována pomocí testu sterility. Nové buněčné kultury musí být izolovány, dokud nejsou 

dokončeny zkoušky na sterilitu, což by mělo být minimálně 3 týdny, ale i déle. Do druhé 

skupiny předmětů spadá nádobí, aparatury, pipety a úložné místo, kam se odkládají. Jejich 

sterilizace probíhá pomocí autoklávů nebo horkého vzduchu, kde ale může při nevhodné 

údržbě dojít k závažným ohniskům kontaminace. Opakované používání by mohlo vést ke 

zvýšení míry kontaminace. Nyní se také ve velké míře používají jednorázové baňky a pipety 

vyrobené z polystyrenu, u kterých se nevhodným zacházením objevují praskliny, kam se 

mohou dostat patogenní organismy. Kromě toho, okraje těchto baněk a vnější část pipet byly 

při testování vždy silně kontaminovány, obzvláště mykoplazmaty. Pro celkové snížení 

možnosti kontaminace se skleněné nádobí zcela nahradilo jednorázovými plastovými 

pomůckami, které se po použití okamžitě likvidují. 

Třetí skupinou jsou kultivační média určená k růstu buněčných kultur. Za zdroje kontaminace 

jsou zde považovány složky, mezi které patří sérum, bazální kultivační médium, které 
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obsahuje esenciální mastné kyseliny citlivé na teplo, enzymy (trypsin, pronasa, kolagenasa), 

vitamíny a základní roztoky solí. Všechny tyto složky by měly být před použitím testovány na 

sterilitu a vyžadují i filtraci přes membránu. Poslední skupinou, která představuje riziko 

kontaminace, jsou vzdušné režimy. Při manipulaci s kultivačním médiem se zvyšuje riziko 

kontaminace ze vzduchu s každým otevřením a kontaktem s kultivačními kapalinami přes 

poškozené nádobí nebo zátky. Patří sem také přenos přes vzduch přiváděný z vnějšího okolí, 

pomocí oblečení nebo personálu. Tyto zdroje mají nastavená přísná pravidla a pravidelné 

kontroly, které mají minimalizovat riziko znečištění [18, 20, 21]. 

 

2.3. Dezinfekce a sterilizace 

Dojde-li přes veškerá opatření ke kontaminaci kultury, je jediným řešením její likvidace. 

V případě mykoplazmat je potřeba odstranit všechny napadané kultury, laboratoř kompletně 

asanovat, provést sterilizaci celého prostoru pomocí sterilizačních lamp a dezinfekčních 

prostředků, připravit nové roztoky a kultury obnovit ze zmražených vzorků určených pro tyto 

případy. V případě infikované kultury, kterou není možné vyhodit z důvodu nedostatečného 

množství náhradních vzorků, se lze pokusit o její léčbu pomocí antibiotik a antimykotik. Tato 

varianta je velmi riskantní, šance na odstranění patogenů je značně malá a naopak může dojít 

více ke kontaminaci dalších zdravých kultur přes aerosoly, jež přetrvávají ve vzduchu až 

několik minut. Tvoří se během práce v inkubátoru a mohou přenášet mykoplazmatickou 

kontaminaci. 

Nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout kontaminaci mykoplazmaty, je pravidelná 

kontrola buněčných kultur, jež je zavedená do rutinního provozu laboratoří. Pro malou 

velikost nelze mykoplazmata identifikovat vizuální prohlídkou ani pod světelným 

mikroskopem. Z tohoto důvodu je na místě pečlivá kontrola, která předejde vážnějšímu a 

plošnému rozšíření bakterií po laboratoři a do buněčných kultur. Při práci s kulturami existuje 

vždy riziko možné kontaminace a je velmi důležité pracovat s každým materiálem tak, jako 

kdyby byl zdrojem nežádoucích bakterií. Kontrola kvality, rutinní vyšetření a testování 

bezpečnosti jsou nenahraditelné prvky, které snižují riziko kontaminace mykoplazmaty  

[18, 21]. 
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3. Metody stanovení 

Metody stanovení jsou velmi důležitou a nedílnou součástí pro identifikaci mykoplazmat 

v buněčných kulturách, kde způsobují mnoho problémů a dochází nejen ke znehodnocení 

materiálu a kultur, ale také samotného vzorku. K průkazu bakterií se používají přímá a 

nepřímá diagnostika, které se dále rozdělují do několika skupin metod, podle principu 

stanovení. Standartní metody průkazu jsou kultivační techniky. Nicméně v poslední době se 

stále častěji využívají molekulárně biologické metody, zejména polymerázová řetězová 

reakce či detekce na základě stanovení antigenu pomocí imunoenzymatických metod, jako 

je ELISA. 

 

3.1. Kultivace mykoplazmat 

Laboratorní diagnostika je založená na přímém stanovení přítomnosti živých 

mykoplazmat kultivační technikou na speciálních půdách. 

Kultivace je velmi náročná, neboť mykoplazmata vyžadují specifické podmínky, které 

nejsou pro jiné bakterie zcela běžné. Mezi základní požadavky patří přítomnost sterolů 

(cholesterol) a mastných kyselin, neboť lipidy nedokáží samy syntetizovat.  

Další faktory, které potřebují ke svému růstu, jsou arginin, zvýšená tenze CO2 a teplotní 

rozmezí 30-37 °C. Tyto nároky dobře splňují určitá kultivační média, jakými jsou PPLO agar 

nebo PPLO bujón, jejichž základem je kvasničný extrakt, koňské sérum a infuze z hovězích 

srdcí. Aby se zabránilo růstu nežádoucích doprovodných bakterií, kvasinek a plísní, přidává 

se do půd nejčastěji ampicilin, polymyxin B, octan thallný a amofotericin B. 

K tekutým i pevným médiím se mohou přidat další substráty jako je arginin (průkaz 

M. hominis), močovina (záchyt U. urealyticum) nebo glukosa (izolace M. pneumonia) podle 

druhů, které tyto látky rozkládají. Fenolová červeň se nejčastěji používá jako indikátor využití 

substrátů, kdy barevná změna poukazuje na růst daného druhu. I přes zajištění všech těchto 

podmínek rostou mykoplazmata velmi pomalu v drobných koloniích pouhým okem 

neviditelných, takže se pro průkaz musí použít mikroskop se zvětšením 30× až 100×.  

Na pevných půdách mají drobounké kolonie mykoplazmat charakteristický vzhled 

sázeného vejce nebo také volského oka, které mají sklon k růstu do média. Tmavší souvislý 

střed se zanořuje dovnitř média, zatímco světlejší okraje vyrůstají na povrchu. Kolonie 

Mycoplasma hominis, které jsou největší a vzhledem nejvíce připomínají sázené vejce, jsou 

vyobrazené na Obrázek č. 4 a Obrázek č. 5. Kolonie ostatních druhů mykoplazmat nejsou 

vidět pouhým okem a hledají se proto pomocí stereomikroskopu [5, 6, 12, 22].  
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Mykoplazmata vytvářejí po 2-3 denní inkubaci při 37 °C v atmosféře s 5 % CO2 na PPLO 

agaru přibližně 0,5 mm velké kolonie charakteristického vzhledu popsaného již v předchozím 

textu.   

Pro farmaceutické účely se využívá lékopis, ve kterém jsou uvedeny informace o 

kultivačních podmínkách, výběru kultivačních půd, zkoušky na mykoplazmata, hodnocení a 

výsledky [23]. 

 

 
 

Obrázek č. 4: Charakteristický vzhled kolonií na PPLO půdě 

Mycoplasma hominis připomínajících „sázené vejce“[13]. 

 
 

Obrázek č. 5: Bližší pohled na jednu kolonii 

Mycoplasma hominis [24]. 
 

3.1.1. Komerční sestavy 

Mycoplasma Duo Kit (Bio-Rad)  

Jedná se o kompletní sadu pro identifikaci bakterií rodu Ureaplasma a Mycoplasma 

hominis. Každá souprava obsahuje suspenzi transportního média, mikrodestičky po šesti 

jamkách, činidla v lahvičkách s kapátkem a mikropipety na jedno použití. Jamky obsahují 

dehydratované kultivační médium s růstovými faktory a selektivními činidly určené pro 

mykoplazmata. Inkubace probíhá při 37 °C po dobu 24-48 hodin. 

Identifikace je založená na specifických metabolických vlastnostech jednotlivých 

druhů bakterií, jako je hydrolýza močoviny u druhů  rodu Ureaplasma a hydrolýza argininu u 

Mycoplasma hominis, což vede k alkalizaci média. Reakce se projeví změnou barvy pomocí 

indikátoru pH ze žluté na červenou. Testovací souprava je na Obrázek č. 6. 

  

S.I.R. Mycoplasma Kit 

 Kompletní sada pro testování citlivosti na antibiotika v tekutém médiu pro bakterie 

rodu Ureaplasma a Mycoplasma, založená na principu redukce barevného indikátoru.  

Příklad soupravy je možno vidět na Obrázek č. 7. 
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Obrázek č. 6: Testovací souprava Mycoplasma 

Duo Kit [25]. 

Obrázek č. 7: S.I.R. Mycoplasma Kit [26]. 

 

 

3.2. Mikroskopie  

Mikroskopické metody se pro průkaz mykoplazmat v dnešní době příliš nepoužívají. 

Jedním z důvodů je velmi malý rozměr bakterií a nepřítomnost buněčné stěny. Jedinou 

možností, jak pozorovat různorodou morfologii, je použití elektronového mikroskopu [6, 12]. 

 

3.3. Molekulárně biologické metody 

Molekulárně biologické metody patří mezi metody přímého průkazu bakterií, jsou 

nejmladší a zároveň nejvíce se rozvíjející metody současné doby. Molekulární biologie se 

zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Studuje strukturu 

biomakromolekul (DNA, RNA a proteinů), jejich vzájemné interakce, ovlivňování buněčných 

pochodů a vlastností buňky. Molekulárně biologické metody zahrnují chemické a fyzikální 

metody, jako jsou chromatografie, spektroskopie, elektroforéza či elektronová mikroskopie. 

Využití těchto metod je velmi rozšířené v oborech, jako je genové inženýrství, klinická 

medicínská diagnostika, zoologie, botanika a mnohé neméně důležité obory. Z hlediska 

metodických přístupů sem patří purifikace, separace a amplifikace nukleových kyselin, 

sekvenování DNA a různé metody analýzy genové exprese.  

Mezi nejvíce používané molekulárně biologické metody k průkazu mykoplazmat patří 

polymerázová řetězová reakce a její modifikace [27, 28]. 
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3.3.1. Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Polymerázová řetězová reakce (PCR, polymerase chain reaction) je metoda rychlého a 

snadného zmnožení úseku DNA, založena na opakovaných cyklech tří jednoduchých reakcí 

probíhajících za různých teplot. První reakce spočívá v zahřátí DNA na teplotu kolem 95 °C, 

čímž se rozpadnou vodíkové můstky a DNA se rozdělí na dvě samostatná vlákna, která 

později slouží jako vzor pro syntetické nukleotidy. Druhá reakce (annaeling) začíná po 

ochlazení na 50-60 °C, kdy se na tato vlákna připojí dva krátké syntetické nukleotidy 

(primery), které jsou komplementární ke specifickým místům na vláknech DNA. Jejich funkcí 

je ohraničení hledaného úseku DNA a jeho amplifikaci (zmnožení). Třetí reakce (extenze) 

probíhá za teploty 65-75 °C, kdy se v přítomnosti enzymu Taq polymerasy a přebytku 

příslušných deoxyribonukleotidtrifosfátů tyto nukleotidy prodlužují na 3´ konci nasedlého 

primeru a na každém vlákně vzniká kopie hledané sekvence DNA. V dalším cyklu se vzniklé 

produkty uplatní jako matrice pro vznik nových kopií. Všechny tři reakce závisí na teplotě a 

probíhají v jedné zkumavce, v přístroji zvaném termocykler. V tomto přístroji se cykly 

automaticky opakují pomocí nastaveného programu, což bývá 20-35 cyklů, při nichž 

exponenciálně roste počet kopií DNA. V knize [28] autor uvádí, že 20 cyklů, které trvají 2 

hodiny, zmnoží dokazovanou DNA asi milionkrát. Skutečný výtěžek však bývá podstatně 

nižší, což je způsobeno postupným vyčerpáním složek reakce v průběhu amplifikace. Na 

Obrázek č. 8 jsou schematicky znázorněny jednotlivé fáze PCR.  

Detekce amplifikovaných úseků DNA se provádí na agarázovém gelu pomocí 

elektroforézy, což je fyzikálně-chemická metoda pro dělení látek v elektrickém poli. Pro 

separaci nukleových kyselin je to nejvyužívanější metoda. 

Metoda PCR se uplatňuje především v situacích, kdy infekční agens roste pomalu, 

jeho identifikace je obtížná, kultivace je náročná vzhledem ke specifickým požadavkům na 

složení půd nebo se pěstovat zatím nedá [27-30].  
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Obrázek č. 8: Jednotlivé fáze PCR [29]. 

 

3.3.2.    Real-time PCR 

Real-time PCR (kvantitativní PCR v reálném čase, qPCR) je metoda založená na 

principu klasické PCR, avšak poskytuje přesné a rychlé stanovení produktů PCR ihned po 

jejich vzniku, v každém cyklu v reálném čase. Zaznamenává se každý cyklus ve skutečném 

čase pomocí speciálního přístroje, RT-PCR termocykléru, což je rozdíl oproti běžné PCR, kde 

se detekuje až výsledný produkt (amplifikovaná DNA) pomocí elektroforézy.  

Metoda poskytuje několik možností detekce narůstajícího počtu amplikonů a všechny 

jsou založeny na principu fluorescence. K tomuto účelu se požívají specifické a nespecifické 

sondy, které se naváží na amplifikované DNA a měří se množství nasyntetizovaných 

produktů. Jednou z nich je metoda, patřící mezi nespecifické sondy, využívající fluorescenční 

barviva, tzn. interkalační barviva (např. SYBR® Green), která se vmezeří mezi báze DNA, 

vzrůstající fluorescence odpovídá narůstajícímu množství DNA ve vzorku. V současné době 

je velice rozšířena metoda využívající specifické sondy, nejčastěji TaqMan sonda, což je ve 

skutečnosti oligonukleotid, který je na jednom konci značen fluorescenční látkou a na druhém 

konci zhášečem (quencher). Při syntéze dochází k hydrolýze sondy pomocí DNA polymerázy, 

čímž se uvolní fluorescenční látky a dojde k nárůstu fluorescence, která je detekována 
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v reálném čase. Pomocí standardizačních křivek lze přesně určit množství hledané DNA 

sekvence ve vzorku [27, 31-33]. 

 

3.3.3. Reverzně transkriptázová PCR 

Pro měření genové exprese (proces, kdy je v genu uložená informace převedena 

v reálně existující strukturu) v buňkách a tkáních je nejcitlivější a nejuniverzálnější metodou 

RT-PCR. Tato technika umožňuje detekci i kvantifikaci množství mRNA pro určitý gen. 

Izolovaná mRNA je přepsána do komplementární DNA (cDNA) pomocí reverzních 

transkriptáz. Po skončení syntézy prvního vlákna je reverzní transkriptáza inaktivována a 

úseky DNA, které jsou potřeba analyzovat, jsou dále namnoženy pomocí klasické PCR [27]. 

 

3.3.4. Multiplex PCR 

Multiplexní polymerázová řetězová reakce (Multiplex PCR) je metoda umožňující 

identifikaci více druhů mikroorganismů najednou v jednom vzorku a tím šetří čas a množství 

vzorku. Používá polymerázovou řetězovou reakce k amplifikaci několika různých DNA 

sekvencí současně. K průkazu využívá více primerů, z nichž každý je cílený do vysoce 

konzervativních úseků DNA hledaného mikroorganismu. Proces probíhá za určitě teploty 

v termocykléru. Kromě stanovení více mikroorganismů má tato metoda další výhodu 

spočívající v možnosti propojení s real-time PCR [34]. 

 

3.3.5. Nested PCR 

Nested PCR je metoda založená na principu klasické PCR, avšak liší se tím, že 

využívá dva páry primerů. První pár primerů (vnější primery), mají stejnou funkci jako 

v klasické PCR. Zhruba po 30 cyklech namnoží delší sekvenci DNA, která poskytuje šablonu 

pro druhou dvojici (vnitřní primery), jež zprostředkuje namnožení kratší sekvence.  

Detekce se provádí pomocí gelové elektroforézy. Výhodou je vysoká specifita a 

výtěžnost a také neméně důležité zředění inhibitorů PCR, které by znemožňovaly správný 

průběh PCR a množství zmnožených úseků DNA [35]. 

 

3.3.6. Sekvenace 

Sekvenování DNA je souhrnný název pro biochemické metody, pomocí kterých se 

zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, T, G) v krátkých sekvencích DNA jako nositeli 

dědičné informace v jádru, mitochondriích a plasmidech.  
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Pro sekvenování byly vyvinuty dvě metody, a to chemická Maxam-Gilbertova a 

biochemická Sangerova, která se v dnešní době využívá častěji. 

 

Sangerova metoda  

Metoda využívající jednovláknovou DNA, která slouží jako vzor (templát) pro syntézu 

druhého (komplementárního) řetězce. Jedná se v podstatě o využití replikace DNA. Syntéza 

probíhá za pomoci enzymu DNA polymeráza. Vybraná sekvence se vloží do reakční směsi 

obsahující radioaktivně značený primer, DNA polymerázu, čtyři esenciální 

deoxyribonukleotidy a navíc jeden ze čtyř dideoxynukleotidů. Dideoxynukleotid je schopen 

začlenění do replikující se DNA, kdy zastaví elongaci řetězce, kvůli chybějící OH skupině, na 

kterou by se jinak připojil další nukleotid. Výsledkem je směs různě dlouhých sekvencí DNA, 

jež začínají radioaktivním primerem a končí daným dideoxynukleotidem. Na elektroforéze se 

následně seřadí podle délky, což umožní zjistit, jak za sebou následovaly nukleové báze ve 

zkoumané sekvenci DNA. 

 

V dnešní době se vyvíjejí nové, modernější metody sekvenace, založené na principu 

uvedených dvou metod, avšak již nepotřebují k vyhodnocení metodu elektroforézy. Výhodou 

sekvenace je rychlost a specifičnost [36, 37]. 

 

3.4.    Nepřímá diagnostika 

3.4.1.    ELISA 

Metoda ELISA (z angl. enzyme-linked immunosorbent assay) patří mezi 

imunoenzymatické metody (EIA, enzymová imunoanalýza) a zahrnuje různé varianty pro 

průkaz antigenu. Využívá kombinace enzymaticky značené protilátky s adsorpcí některé 

reakční složky na vhodný povrch, například na důlek serologické destičky. 

 Pro průkaz specifických protilátek i antigenů existuje velké množství různých 

modifikací testů ELISA, které dělíme na přímou a nepřímou sendvičovou ELISU, která slouží 

k detekci antigenu a přímou a nepřímou sendvičovou ELISU, jež detekuje specifické 

protilátky. V současné době je většina metod založena na principu heterogenní kompetitivní 

enzymoimunoanalýze se značenou protilátkou, tedy ELISE.  
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 Principem reakce je stav, kdy se protilátka naváže na pevnou fázi a po kompetitivní 

reakci s antigenem se ve vzorku ustaví rovnováha. Část konjugátu, který se nenavázal, je 

odstraněn promytím směsi a konjugát navázaný na pevné fázi je inkubován s enzymovým 

substrátem. Dochází k barevné reakci, která se měří spektrofotometricky [27]. 

 

3.4.2.    Komplement fixační reakce (KFR) 

Komplement fixační reakce je sérologická metoda sloužící k průkazu přítomnosti 

protilátek. Princip testu spočívá v navázání komplementu na komplex antigen-protilátka. 

Reakce se skládá ze dvou stupňů, kdy během prvního stupně reaguje antigen s protilátkou 

v přítomnosti známého množství komplementu. Tím dochází k jeho fixaci a také ke spotřebě.  

 Pokud nedošlo v první fázi ke spotřebě komplementu, reaguje ve druhém stupni 

přebytečný komplement s indikátorovým komplexem (imunokomplexem, hemolytickým 

sérem), který se skládá z ovčích erytrocytů s navázanou králičí protilátkou proti ovčím 

krvinkám. V této situaci dojde k hemolýze erytrocytů. Pokud je ale komplement vyvázán 

komplexem antigen-protilátka, erytrocyty zůstanou neporušené. Množství zbývajícího 

volného komplementu se po konci reakce antigenu s protilátkou testuje v hemolytickém testu. 

Výsledky se vyjadřují jako nejvyšší ředění séra, které ještě vykazuje aktivitu. 

 Metoda je oblíbená pro svou nízkou nákladovost a používá se pro průkaz protilátek u 

infekčních a parazitárních onemocnění. Naopak není vhodná ke stanovení jednotlivých tříd 

imunoglobulinů, je méně citlivá a ovlivnitelná antikomplementovou aktivitou vyšetřovaného 

séra (heparin, imunokomplexy, chelatační látky) [27]. 

 

3.4.3.    Komerční sestavy 

Firma Minerva Biolabs má dlouholeté zkušenosti ve výzkumu a molekulárním 

testování a proto nabízí vysoce kvalitní testovací soupravy pro detekci mykoplazmat, jež 

kontaminují buněčné kultury a biofarmaceutické produkty.  

 

Venor®GeM Classic  

Testovací souprava Venor®GeM Classic se používá pro rychlou, spolehlivou a časově 

úspornou přímou detekci kontaminace mykoplazmaty v buněčných kulturách pomocí PCR. 

Tato vysoce citlivá metoda je určená k detekci všech druhů mykoplazmat z rodu Mollicutes a 

hlavními druhy PCR, pro které je tato soustava určena, jsou konvenční End-Point PCR. 

K dispozici jsou dva protokoly, které poskytují buď rychlou a spolehlivou screening 
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supernatanů buněčných kultur v oblasti výzkumu nebo nejvyšší citlivost vzhledem k velkému 

objemu vzorku, který striktně vyžaduje extrakci DNA. Celý proces detekce může být 

proveden již do 3 hodin. 

Využívá se hlavně ve výzkumu a průmyslu pro přímé testování buněčných kultur a 

biologických látek, nicméně se nedoporučuje použití pro klinickou diagnostiku.  

Součástí soupravy jsou nukleotidy a lyofilizované sady primerů, reakční pufr, lyofilizovaná 

pozitivní kontrolní DNA a vnitřní zesilovací kontrola.  

Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí gelové elektroforézy na agarázovém gelu v 

koncovém bodě PCR. Ukázka testovací soupravy je vidět na Obrázek č. 9. 

 

Princip testu  

 Mykoplazmata jsou specificky detekována rozmnožením vysoce zachované rRNA 

operonu, přesněji kódující oblastí 16S rRNA v genomu mykoplazmat. Vygenerovaný 

amplikon má velikost 267 bp (párů bází). Souprava také poskytuje vnitřní kontrolní DNA, 

která může být přidána do reakční směsi. Při spuštění PCR spolu s vnitřní kontrolní DNA se 

úspěšně provedená reakce projeví na agarázovém gelu dalším pásem o velikosti 191 bp. 

Primer/nukleotidová směs obsahuje dUTP namísto dTTP, takže je tato alternativa dostupná 

k degradaci amplikonů z předchozích analýz použitím uracil-DNA glykosylázy (UNG). To 

znamená, že výskyt falešně pozitivních výsledků je minimalizován. UNG není součástí této 

soupravy a musí se pořídit zvlášť. 

 Každá souprava obsahuje reagencie pro 25, 50, 100 nebo 250 reakcí. Jednotlivé složky 

soupravy lze uchovávat při +2 až +8 °C, po otevření se skladují a rehydratují při < -18 °C. 

 

Vzor pro screening buněčných kultur 

 Vzorky by měly být získány z kultur, které jsou v 90-100 % splynutí. Ve starších 

kulturách se mohou hromadit látky inhibující PCR. Přítomnost penicilinu a streptomycinu 

v kultivačním médiu mykoplazmata neinhibují ani nějak neovlivňují a nemají vliv na citlivost 

testu. Supernatan buněčné kultury pro test na mykoplazmata se doporučuje provést bez další 

úpravy vzorku. Pro zajištění citlivosti a úspěšnému použití PCR i pro druhy adherující na 

buněčnou stěnu, je nutná přítomnost průměrného počtu mykopazmat v buněčné kultuře, což 

odpovídá rozmezí 10
6
 částic/ml až 10

8
 částic/ml v daném supernatanu.  

Velkou výhodou této soupravy, je její vysoká citlivost pro detekci širokého rozsahu 

druhů mykoplazmat, mezi které patří M. hyorhinis, M. fermentantans, M. synoviae, 
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M. pneumoniae, M. arginini, M. orale a M. gallisepticum. Dalšími druhy jsou M. genitalium, 

M. penetrans, M. salivarium, M. hominis a M.arthritidis. 

 

Venor®GeM Advance 

 Druhá testovací souprava Venor®GeM Advance obsahuje PCR reakční zkumavky, 

které jsou předem potaženy všemi PCR činidly, což umožňuje snížení celkové doby testu, 

aniž by bylo nutné připravit alikvoty reakční směsi. Tato směs již obsahuje všechny složky 

PCR reakce, ke které se přidá DNA pro spuštění reakce. Pro větší pohodlí při práci s gelem a 

jeho nakládáním, jsou pufry a barviva již zahrnuty v reakčním pufru. Po tepelném cyklování 

PCR lze přímo odečíst na agarázovém gelu. Jako u předchozí soupravy i tato je určena pro 

konvenční End-Point PCR metody. 

 Součástí soupravy je sada primerů, nukleotidy, polymerázové a vnitřní DNA 

lyofilizované kontroly, které jsou naplněné do 0,2 ml PCR zkumavek k tomuto účelu 

určených. Dále pak rehydratační pufr obsahující gelový pufr a tekuté barvivo, lyofilizované 

pozitivní kontroly také v 0,2 ml PCR zkumavkách. Reakční směs obsahuje dUTP místo 

dTTP, což umožní degradaci amplikonů z předchozích analýz použitím uracil-DNA 

glykosylazy (UNG). To znamená, že je minimalizován výskyt falešně pozitivních výsledků. 

UNG není součástí této soupravy.  

 Každá souprava obsahuje reagencie pro 24, 48, 96 nebo 240 reakcí. Způsob 

skladování a teplota k tomu určená jsou stejné jako u předešlého testu.  

 Vyhodnocení výsledků probíhá pomocí gelové elektroforézy na agarázovém gelu v 

koncovém bodě PCR. Ukázka testovací soupravy je vidět na Obrázek č. 10. 

 

Princip testu 

 Venor®GeM Advance využívá polymerázové řetězové reakce (PCR) jako metodu, 

která je vysoce citlivá pro detekci bakterií rodu Mycoplasma a Acholeoplasma, kontaminující 

buněčné kultury. Detekce vyžaduje pouhých 5 fg mykoplazmové DNA, což odpovídá dvaceti 

bakteriím mykoplazmat na objem vzorku. Využívá se ve výzkumu pro přímé testování 

buněčných kultur a buněčných kultur odvozených od biologických látek, ale nikoliv pro 

testování lidských vzorků ani pro klinickou diagnostiku. 

 Sada primerů je specifická pro vysoce konzervované (zachované) 16S rRNA kódující 

oblast v genomu mykoplazmat. To umožňuje detekci druhů M. orale, M. hyorhinis, M. 

arginini, M. fermentans, M. salivarium, M. hominis, se kterými se dá obvykle setkat jako 

s látkami znečišťující buněčné kultury, stejně tak i s druhy M. pneumoniae, Acholeplasma 
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laidlawii, M. synoviae a Ureaplasma. Zkřížená detekce nelze provést u druhů Clostridium 

acetobutylicum, Lactobacillus acidophilus a Streptococcus pneumoniae. Mimoto lidská DNA 

je touto soupravou nedekovatelná. 

 

Venor®GeM qEP  

Třetí testovací soupravou, která je zobrazena na Obrázek č. 11 je Venor®GeM qEP, 

která využívá kvantitativní, real-time PCR (qPCR). Testovací sada je kompatibilní 

s jakýmkoliv typem real-time cykleru, jenž je schopen detekovat fluorescenční barviva 

FAM ™ a HEX ™. Předpoklad protokolu je výhoda této metody pro rychlé a spolehlivé 

screening supernatanů buněčných kultur nejpoužitelnějších v oblasti výzkumu a vývoje. 

Průběh detekce může být proveden během 3 hodin a na rozdíl od metod, jako je luminiscence 

spojená s enzymologií, fluorescenční barvení nebo kultivačními metodami, nejsou potřeba 

živé buňky. 

 

Princip testu 

Mykoplazmata jsou specificky detekována rozmnožením vysoce zachované rRNA 

operonu, přesněji kódující oblastí 16S rRNA v genomu mykoplazmat. Rozšíření 

myskoplazmat je detekováno při 520 nm (FAM ™ kanál).  

Souprava obsahuje primer a FAM ™ značené sondy, které umožňují specifickou 

detekci všech druhů třídy Mollicutes, které byly doposud popsány, jako látky znečišťující 

buněčné kultury a jejich součásti. Eukaryotická DNA není rozšířena tímto primer snímacím 

systémem. 

 Falešně negativní výsledky, které mohou být způsobeny inhibitory PCR nebo 

nesprávnou extrakcí DNA, jsou detekovány pomocí vnitřní amplifikační kontroly, jež může 

být přidána do PCR reakční směsi. Zesílení této kontroly je detekovatelné při 610 nm 

(HEX ™ kanál). Testovací sondy jsou určeny hlavně pro qPCR. Sada obsahuje dUTP místo 

dTTP, což usnadňuje degradaci amplikonu použitím uracyl DNA-glykosylasy (UNG) a tím se 

výrazně snižuje pravděpodobnost falešně pozitivních výsledků. 

 Venor®GeM QEP slouží k přímé detekci Mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, 

Spiroplasma), jejich kontaminace do buněčných kultur a součástí buněčných médií.  

 Součástí soupravy jsou lyofilizované primery, nukleotidy, sondy, polymeráza 

vmíchané v alikvotech po 25 testech v rehydratačním pufru. Dále pak lyofilizovaná vnitřní 

zesilovací kontrola, pozitivní kontrola a speciálně upravená, kvalitní voda pro PCR. 
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Venor®GeM OneStep  

Čtvrtá testovací souprava Venor®GeM OneStep je kompletní sada, která obsahuje 

všechny reagencie potřebné pro PCR. Zahrnuje primer, nukleotidy, polymerázy a vnitřní 

zesilovací kontroly připravené k použití v lyofilizované reakční směsi. Přiložený rehydratační 

pufr je přidán do směsi, alikvoty jsou vyrobeny v závislosti na počtu vzorků v každé sadě, 

dodá se vzorek nebo pozitivní kontrolní DNA a vše je připraveno pro zahájení PCR. Kromě 

zmíněných komponent obsahuje souprava také PCR hot-start Taq pomylerázu, dNTPs, DNA 

vnitřní a pozitivní kontrolu, která je prostředkem k posouzení výkonnosti testu. OneStep směs 

zahrnuje také dUTP místo dTTP, což usnadní degradaci prekurzoru amplikonu použitím 

uracyl-DNA glykosylazy (UNG). Soupravy jsou dodávány v baleních po 25, 50, 100 nebo 

250 testech. Příklad jedné testovací soupravy je zobrazen na Obrázek č. 12. 

Stejně tak, jako u prvních dvou metod, je i tato určená pro konvenční End-Point PCR. 

Rozsah působnosti tohoto testu je určen pouze pro výzkumné a průmyslové účely, kdy se 

testují buněčné kultury a biologické látky v kulturách. Není určena pro klinickou diagnostiku 

ani testování lidských vzorků. Vyhodnocení výsledků a vizualizace probíhá pomocí gelové 

elektroforézy na koncovém bodě PCR. 

 

Princip testu  

 Test je založen na PCR amplifikaci pro rychlé a citlivé stanovení kontaminace 

mykoplazmat v buněčných kulturách. Zaměřuje se na zmožení specifické oblasti kódující 16S 

rRNA genomu mykoplazmat a detekci druhů M. orale, M. hyorhinis, M. arginini, 

M.fermentans, M.salivarium, a M. hominis, jako přímé a převládající druhy vyskytující se 

v buněčných kulturách, a také méně častých kmenů jako jsou M. pneumoniae, Acholeplasma 

laidlawii, M. synoviae a Ureaplasma. S touto sadou je možné odhalit všechny druhy rodu 

Mycoplasma s velikostí amplikonu ~270 pb v jednom experimentu, aniž by došlo k zesílení 

eukaryotní a bakteriální DNA. Celý proces trvá méně než 3 hodiny a na rozdíl od jiných 

metod je považována PCR za přesnou, rychlou a vysoce citlivou metodu [38]. 
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Obrázek č. 9: Testovací souprava Venor®GeM Classic [38].  

 

 

Obrázek č. 10: Testovací souprava Venor®GeM Advance [38]. 

 

 

Obrázek č. 11: Testovací souprava Venor®GeM qEP [38]. 

 

 

Obrázek č. 12: Testovací souprava Venor®GeM OneStep [38]. 
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MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Kit 

 Firma TermoFisher dodává testovací soupravy určené pro rutinní screening a detekci 

bakterií rodu Mycoplasma a blízce příbuzných druhů Acholeplasma laidlawii a Spiroplasma 

citri. Test je založen na real-time PCR a technologii detekce pomocí barviva SYBR® Green. 

Přes intenzivní rozvoj bioinformatiky a vysoce optimalizované mnohonásobné navržení 

primeru, systém umožňuje vysoce citlivou, specifickou a komplexní detekci bakterií rodu 

Mycoplasma. K dosažení výsledků je potřeba méně než 5 hodin, což poukazuje na rychlost, 

která podporuje monitorování průkazu bakterií rodu Mycoplasma v průběhu výrobních 

procesů a umožňuje co nejrychlejší odhalení případné kontaminace a tím i ochranu proti 

dalšímu šíření do ostatních médií a zařízení. Ukázka testu na Obrázek č. 13. 

 

Princip metody 

 Souprava je díky intenzivní analýze a zdokonalování schopna detekovat nejen 

nejběžnější druhy bakterií rodu Mycoplasma, ale také všechny známé druhy, kterých je více 

než 90. Multiparametrová analýza využívá Power SYBR Green technologii, která užívá více 

parametrů pro detekci kontaminace, jako je zesilovací děj (Ct), teplota tání (Tm) a derivační 

konstantu (D. V.), pro interpretaci výsledků. Tato analýza poskytuje vysoce citlivou a 

specifickou detekci méně než 10 kopií genomu mykoplazmat pro jednu reakci. Numerické 

odečty pro všechny tyto parametry poté přináší objektivní výsledek testu.  

 MycoSEQ™ zahrnuje také diskriminační pozitivní/extrakční kontrolu jako velký 

plazmid obsahující sekvenci DNA mykoplazmat. Tento ovládací prvek byl navržen tak, aby 

se choval jako mykoplazmová DNA, jak pro přípravu vzorku, tak i v detekční části testu. 

Kromě toho byla sekvence DNA upravena tak, aby měl amplikon, vygenerovaný z tohoto 

ovládacího prvku, teplotu tání (Tm) přibližně 84 °C, což je mimo rozsah amplikonů 

generovaných z mykoplazmat. To znamená, že teplota tání se používá k rozlišení mezi 

pozitivním výsledkem testu na mykoplazmata a kontrolní DNA. Tento nový ovládací prvek 

umožňuje bezrizikové kontrolní testování navrhovaných protokolů, což eliminuje možnost 

falešně pozitivních výsledků v důsledku náhodné křížové kontaminace testovaného vzorku s 

pozitivní kontrolní DNA.  

 Souprava obsahuje také modul M efektivně využívající DNA pro detekci 

mykoplazmat, využívá patentovanou technologii separace založenou na magnetických 

kuličkách pro účinnou extrakci DNA mykoplazmat ze vzorků savčích buněčných kultur. Dále 

souprava nabízí flexibilitu pro zpracování buněčné kultury v množství objemu od 100 ml do 

10 ml s hustotou až 10
8
 buněk. 
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Microsart® RESEARCH Mycoplasma 

 Souprava Microsart® RESEARCH Mycoplasma na Obrázek č. 14, umožňuje rychlou 

a spolehlivou detekci mykoplazmové DNA v buněčných kulturách a supernatanu nejvíce 

používaných ve výzkumu a vývoji. Pečlivě vybraný primer a kombinace sond, poskytují 

vysokou specifitu pro konkrétní oblast 16S rRNA genomu, což umožní detekci minimálně 

110 druhů bakterií rodu Mycoplasma. Používá se pro přímou detekci bakterií rodu Mollicutes 

(Mycoplasma, Acholeaplasma a Spiroplasma) pomocí real-time PCR (qPCR). Test může být 

proveden na jakémkoli typu real-time PCR cykléru, jež je schopen detekovat barviva FAM ™ 

a ROX ™. Výsledky jsou zajištěny do 3 hodin. Použití TaqMan sond zvyšuje specifitu 

detekce PCR systému. Analýza je provedena v průběhu cyklování, kdy je nutný rozbor křivky 

tání.  

Jako prevenci kontaminace obsahuje sada dTUP místo dTTP pro snížení falešně 

pozitivních výsledků degradací amplikonů z předchozí analýzy pomocí uracil-DNA 

polymerázy (UNG), ta není součástí balení. Každá souprava obsahuje reagencie pro 25 nebo 

100 reakcí a skladují se při +2 až +8 °C, po otevření pod -18 °C [39]. 

  

MycoAlert™ PLUS Mycoplasma Detection Kit  

 Firma Lonza dodává testovací soupravu MycoAlert™ PLUS na Obrázek č. 15, další 

generaci sady MycoAlert™, jež poskytuje vyšší světelný výkon a to umožňuje jak použití 

s méně citlivými deskovými luminometry nebo multifunkčními čtečkami, ale také testování 

nepoužitých médií, doplňků k médiím a vody. 

 MycoAlert™ PLUS je selektivní biochemický test využívající aktivitu 

mykoplazmatických enzymů, které se nacházejí v šesti hlavních skupinách znečištění 

buněčných kultur mykoplazmaty a v převážné většině 180 druhů mykoplazmat, ale nejsou 

přítomny v eukaryotických buňkách. Životaschopné bakterie rodu Mycoplasma v testovaném 

vzorku (supernatanu, čerstvém médiu či doplňcích pro média), podléhají lýze, reagují 

s enzymy substrátu soupravy a katalyzují přeměnu ADP na ATP, který se přenese do 

světelného signálu pomocí enzymu luciferáza obsažený v činidle soupravy. Měřením hladiny 

ATP ve vzorku, a to jak před, ale i po přidání substrátu soupravy, se získá poměr určující 

přítomnost či nepřítomnost mykoplazmat ve vzorku.  

 Příprava je velice snadná a rychlá, do kultivačního supernatanu se přidají dvě reakční 

činidla a provedou se luminiscenční odečty. Výsledky jsou k dispozici do 20 minut. Tato 

souprava detekuje všechny běžné druhy bakterií rodu Mollicutes (Mycoplasma, 
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Acholeaplasma, Entomoplasma a Spiroplasma, kromě Ureaplasma) způsobující znečištění. 

Souprava obsahuje lyofilizované pozitivní kontroly a pufr pro obnovu a zároveň slouží jako 

negativní kontrola. Tyto kontroly jsou určeny k použití pouze k testovací sadě MycoAlert ™ 

PLUS [40]. 

 

 

Obrázek č. 13: Testovací souprava MycoSEQ™ [41]. 

 

 

 

Obrázek č. 14: Microsart® RESEARCH Mycoplasma [39]. 

 

 

 

Obrázek č. 15: Souprava MycoAlert™ PLUS [40]. 
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PlasmoTest™ - Mycoplasma Detection  

PlasmoTest™ poskytuje jednoduché, rychlé a spolehlivé testování pomocí vizuální 

detekce buněčných kultur kontaminovaných mykoplazmaty. Tento kolorimetrický test je 

první, který využívá buňky k signalizaci přítomnosti mykoplazmat. Nabízí dvě hlavní složky 

pro spolehlivou detekci, a těmi jsou senzorové buňky mykoplazmat a HEK-Blue™ detekční 

médium. Senzorové buňky detekují přítomnost mykoplazmat, což vede ke změně zbarvení 

média HEK-Blue™. Tyto buňky rozpoznají bakterie rodu Mycoplasma pomocí Toll-like 

receptoru (TLR2), patogen rozpoznávajícího receptoru. V přítomnosti mykoplazmat TLR2 

iniciuje signalizační kaskádu, která vede k aktivaci NF-kB a dalších transkripčních faktorů, 

které indikují sekreci SEAP (secreted embryonic alkaline phosphatase) v supernatanu, jež je 

podle fialového až modrého zbarvení média lehce prokazatelná. 

Délka trvání jednoho testu je méně než hodinu, nejčastěji se inkubuje přes noc. Zajistí 

průkaz 5.102-5.105 cfu/ml mykoplazmat a detekuje všechny nečistoty v buněčné kultuře. 

K dispozici jsou sady pro testování 250 nebo 500 vzorků [42]. Schéma principu metody je 

vyobrazeno na Obrázek č. 16. 

 

 

Obrázek č. 16: Princip detekce mykoplazmat pomocí PlasmoTest™ [43]. 
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ELISA kit for the detection of Mycoplasma pneumoniae IgM 

Tento test pro stanovení IgM protilátek, je založen na principu enzymové 

imunoanalýzy (EIA). Antigen Mycoplasma pneumoniae se váže na povrch mikrotitračních 

proužků. Do jamek mikrotitrační destičky se odpipetuje zředěné sérum pacienta nebo 

k použití připravené standardy. Probíhá vazba mezi IgM protilátkami v séru a 

imobilizovanými antigeny Mycoplasma pneumoniae. Po inkubaci trvající přibližně hodinu při 

laboratorní teplotě se destička promyje zředěným promývacím roztokem, aby se odstranil 

nenavázaný materiál. Poté se přidá „ready to use“ antihumánní peroxidázou konjugované IgG 

protilátky a inkubují se po dobu 30 minut. Po dalším promytí se roztok substrátu (TMB) 

odpipetuje a je inkubován 20 minut, kdy se indukuje vývoj modrého barviva v jamkách. 

Vývoj barvy se zastaví v okamžiku přidání stop roztoku, který změní barvu z modré na žlutou 

a výsledná barva se měří spektrofotometricky při vlnové délce 450 nm. Koncentrace 

protilátek IgM je přímo úměrná intenzitě barvy. Souprava obsahuje 96 testů a uchovává se při 

2-8 °C [44]. 

 

Mycoplasma ELISA Kit 

 Tato souprava využívá sendvičovou enzymatickou imunoanalýzu ke kvantitativnímu 

stanovení mykoplazmat in vitro v séru myší, plazmě a dalších biologických tekutinách. Jedná 

se o kolorimetrickou metodu. Destička v této soupravě je předem potažena specifickou 

protilátkou proti antigenu. Do každé jamky se přidají standardy, biotinylované detekčkní 

specifické protilátky proti antigenu s avidinem křenovou peroxidázou (HRP) a roztok 

substrátu a nechají se inkubovat. Pouze v jamkách, kde se nachází antigen, biotinylovaná 

detekční protilátka a konjugát avidin-HRP, se objeví modré zbarvení. Reakce enzym-substrát 

se ukončí přidáním roztoku kyseliny sírové a barva se změní na žlutou. Optická hustota (OD) 

se měří spektrofotometricky při vlnové délce 450 nm ± 2 nm. Hodnota optické hustoty je 

přímo úměrná koncentraci antigenu.  

Test má vysokou citlivost a vynikající specifitu pro detekci antigenu. Časový interval 

při nanášení vzorku do jamek destičky, by měl být co nejmenší, neboť vzorek může být 

kontaminován částicemi ze vzduchu. Ideální doba činí 10 minut. Po dobu inkubace je 

nezbytně nutné zakrytí destičky ochrannou fólií, aby nedocházelo k vypařování tekutiny a 

znehodnocení testu. Promývání vzorku je nejdůležitější část testu, neboť při nedostatečném 

vymytí zbytků roztoku s nenavázanými látkami, může dojít k falešně zvýšeným hodnotám 

absorbance. Souprava obsahuje 96 testů a uchovává se při 4 °C [45]. 
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4. Srovnání jednotlivých metod 

4.1. Kultivační metoda 

4.1.1. Výhody 

- jednoduchá instrumentace 

- cena 

4.1.2. Nevýhody 

- časová náročnost 

 

4.2. PCR 

4.2.1. Výhody 

- rychlost 

- specifičnost 

- cena 

- citlivost 

4.2.2. Nevýhody 

- stanovení i neživých mykoplazmat 

- náročná instrumentace a chemie 

 

4.3. ELISA 

4.3.1. Výhody 

- dostatečná citlivost 

- specifičnost 

- reprodukovatelnost 

- dlouhá expirační doba souprav  

- cena 

4.3.2. Nevýhody 

- vyšší cena než kultivační média 
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ZÁVĚR 

V současné době je zaznamenán rychlý rozvoj metod určených pro spolehlivé 

stanovení bakterií kontaminující buněčné kultury. Se stoupající poptávkou po testech 

prokazující přítomnost či nepřítomnost mykoplazmat v buněčných médiích, se více rozvíjejí 

nové metody nahrazující běžné, do dnes používané metody stanovení.  

Kultivační metody jsou nejdéle používanými metodami pro detekci mykoplazmat, což 

poukazuje na zkušenost a rutinní práci. Výhodou této metody je jednoduchá instrumentace a 

poměrně nízká cena materiálu. Nevýhodou je časová náročnost. V rámci kultivačních metod 

se stále vyskytují kultivační média v převaze oproti komerčním kitům, kterých je stále velmi 

málo.  

Další metoda, která se v průběhu času objevila, je imunochemická detekce pomocí 

ELISA testu, který má řadu výhod. Mezi ně patří specifičnost pro celou řadu kmenů. Tento 

test je rychlý, ale je nákladnější než kultivační testování. Co se týče rychlosti, je dostačující i 

biochemický test, avšak vyžaduje ve většině případů nákladnou instrumentaci. 

Stále častěji jsou využívané metody založené na end-point PCR nebo real-time PCR. 

Jejich instrumentace a chemické materiály jsou sice náročné, ale dostupné kity jsou většinou 

uživatelsky velmi jednoduché, spolehlivé a velmi citlivé. Většina PCR metod vykazuje 

širokou specifitu, kdy lze detekovat až 90 druhů mykoplazmat nebo jim příbuzných 

organismů s vysokou citlivostí (až 10cfu/ml), což by s kultivačními metodami nebylo možné 

zrealizovat. Výsledky jsou dostupné během několika málo hodin. Metody PCR mají jednu 

nevýhodu ve schopnosti detekce DNA mrtvých buněk, které nedokážou zatím běžně rozlišit 

od DNA živých buněk.  

S postupným průnikem molekulárně genetických metod do laboratoří a běžného 

provozu se zdá, že budoucnost patří právě metodám založeným na PCR detekci. 
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