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Popis technologie 

kvantitativního RT-PCR 

(RT-qPCR)



1. https://www.stratech.co.uk/aat-bioquest/reverse-transcription-pcr-rt-pcr/

RT-PCR: PCR spojené s reverzní transkripcí
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RT-PCR je zlatým standardem molekulárně biologických metod pro detekci patogenů, 
které jako genovou informaci obsahují molekulu RNA

Amplifikační primery

DNA 
polymeráza

reverzní 
transkriptáza

cílový gen

RT-PCR pufr

voda

mix dNTPs



1. https://www.smobio.com/shop/product/tq2110-tq2110-exceltaqtm-2x-q-pcr-master-mix-taqman-rox-200-rxn-292?category=1#tab3

RT-qPCR: kvantitativní RT-PCR
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Nespecifická barviva (SYBR Green) Specifické proby

• Funguje na 
principu 
nespecifické 
interkalace
do dsDNA

• Nespecifická 
detekce všech 
amplikonů
v RT-qPCR reakci

• Není možná 
multiplexace

• Nejznámější jsou 
TaqMan hydrolyzační
proby (dále např. 
Beacon proby)

• Specifická detekce 
cílového amplikonu

• Možnost 
multiplexace 
(současná detekce 
více různých cílů)



Metody odečtu 

PCR křivek



Metody odečtu PCR křivek
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Metoda prahových hodnot Fitování PCR křivky pomocí funkce

• Protnutí PCR křivky uměle zvolenou prahovou 
hodnotou a následný odečet hodnoty Ct

• Např. Bio-Rad, AriaMX

• Subjektivní hodnocení

• PCR křivka je fitována matematickou funkcí, 
ze které se spočte hodnota Cp

• Např. ROCHE

• Objektivní hodnocení

Ct=15 Ct= 24 Ct= 33

Cp=15 Cp= 23 Cp= 29

vs



Interpretace zjištěných Cq hodnot

Existuje několik možností značení výsledků PCR analýzy (v principu jsou záměnné):

1. Hodnota Cq (cycle of quantification): obecné označení, ve kterém neuděláte chybu (sdružuje pod sebou Ct a Cp)

2. Hodnota Ct (threshold cycle): označení pro výsledek odečtený pomocí prahové hodnoty

3. Hodnota Cp (crossing point): označení pro výsledek odečtený pomocí fitování funkcí

V rámci jedné analýzy lze z hodnot Ct určit relativní množství cílového genu ve vzorku

• Vyšší Ct hodnota = menší množství vzorku

• Hodnoty Ct na ose X jsou v log2 škále

• Vzorek, který má Ct o 1 VĚTŠÍ než jiný obsahuje 2x MÉNĚ kopií cílového genu

• Vzorek, který má Ct o 1 MENŠÍ než jiný obsahuje 2x VÍCE kopií cílového genu 

• Vzorek, který má:

− Ct o 3 VĚTŠÍ než jiný obsahuje 8x (23) MÉNĚ kopií cílového genu 

− Ct o 10 MENŠÍ než jiný obsahuje 1024x (210) VÍCE kopií cílového genu 

2x ředící řada stejného vzorku (Ct = 26, 27, 28, 29, 30)

8
Hodnoty Cq májí pouze relativní vypovídající hodnotu                                     

o množství cílového genu ve vzorku 



Rozdíl v zobrazení výsledných PCR křivek
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Zobrazení RFU v lineární škále Zobrazení RFU v logaritmické škále

• PCR křivka má typický sigmoidální tvar

• Vhodné pro analýzu přesvitu mezi kanály

• Exponenciální část křivky je lineární

• Vhodné pro nastavení prahové hodnoty

PC1 2 3

PC1 2 3

VS



Jak správně nastavit prahovou hodnotu pro odečet Ct hodnot
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1. Prahovou hodnotu nastavujte vždy v LOG škále s vizualizací nízkých RFU hodnot

2. Prahová hodnota musí být nastavena dostatečně vysoko nad pozadí (specifické pro každou soupravu 
a fluorescenční kanál)

3. Prahová hodnota musí být nastavena dostatečně nízko tak, aby protínala všechny PCR amplifikační křivky 
v jejich lineární části (platné pro zobrazení v LOG škále)

1

2

3



Jak správně nastavit prahovou hodnotu pro odečet Ct hodnot
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1. Prahovou hodnotu nastavujte vždy v LOG škále s vizualizací nízkých RFU hodnot

2. Prahová hodnota musí být nastavena dostatečně vysoko nad pozadí (specifické pro každou soupravu 
a fluorescenční kanál)

3. Prahová hodnota musí být nastavena dostatečně nízko tak, aby protínala všechny PCR amplifikační křivky 
v jejich lineární části (platné pro zobrazení v LOG škále)

1

2

3



Výhody a limitace 

RT-qPCR



Výhody a limitace RT-qPCR
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Výhody

• Vysoká citlivost (až jedna kopie DNA/RNA)

• Extrémní dynamický rozsah 
kvantitativního měření
(25 cyklů = 225 = 8 řádů = 100 000 000)

• Multiplexace = možnost současné detekce 
více cílů v jedné reakci

• Vysoká specifita až na úroveň záměny 
jedné báze v cílovém genu (např. rozlišení 
COVID variant pomocí detekce bodových 
mutací)

Limitace

• Náročnost na přístrojové vybavení

• Náročnost na odbornou kvalitu 
při vyhodnocení

• Relativně dlouhá doba odezvy 
(1-4 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře)

• Metoda stanovuje přítomnost genetické 
informace patogenu (neříká zda je patogen 
virulentní nebo daná osoba infekční)

• Vysoká citlivost (až jedna kopie DNA/RNA)

VS



Vysoká citlivost je zároveň výhodou i limitem PCR metod

• Vysoká citlivost PCR metody = extrémní náchylnost na kontaminace→ čistota práce a správné nastavení 
pracovních postupů je nezbytné pro správné výsledky

• U vzorků, které obsahují jednotky kopií cílového genu, amplifikace proběhnout může, ale nemusí

− Analyzuje se vždy jen část vzorku (cílový gen nemusí být do reakce vůbec přenesen)

− Cílová RNA se nemusí přepsat na DNA („závod“ reverzní transkriptázy s RNázami, kdo cílovou RNA dříve „potká“)

př ibližný počet molekul c í lového genu 1000 500 250 125 63 31 16 8 4 2 1 0

ředění  vzorku 1x 2x 4x 8x 16x 32x 64x 128x 256x 514x 1026x blank

Ct pro FAM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

A 27.2 28.2 29.0 30.6 32.4 33.2 33.3 35.1 35.3 37.3

B 27.2 28.2 29.3 30.5 31.4 33.2 34.5 34.8 35.0 37.2 37.1

C 27.2 28.3 29.3 30.4 31.3 32.0 34.1 34.7 35.6

D 27.2 28.1 29.2 30.2 31.4 33.5 33.9 34.2 37.3 36.1 37.1

E 27.2 28.3 29.3 30.2 31.2 33.2 33.9 35.4 35.4 37.3

F 27.2 28.3 29.1 30.4 31.7 32.4 34.5 36.5 35.6

G 27.1 28.1 29.1 30.5 32.0 33.0 33.1 34.1 35.4 36.3

počet PCR k ř ivek 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3

Pokud při opakované analýze slabých vzorků nedojde k amplifikaci, 
tak to neznamená, že primární analýza byla provedena špatně
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Úskalí ve vyhodnocení

PCR křivek



Úskalí ve vyhodnocení PCR křivek
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Jak správně určit zda se jedná o specifickou amplifikaci?

PCR křivka má nízkou maximální fluorescenci

PCR křivka má menší sklon v lineární oblasti (LOG škála)

Přesvit mezi fluorescenčními kanály

1

2

3

4



1. http://www.genomica.uaslp.mx/Databases/qPCR02.pdf

Jak správně určit zda se jedná o specifickou amplifikaci?
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1. Amplifikační křivka obsahuje tři části (zobrazení v lineární škále):

• Baseline

• Exponenciální část

• Plato

2. Lineární část amplifikační křivky (v LOG škále) by měla mít 
podobný sklon, jako křivka pozitivní kontroly (PC)

PC1 2 3

PC1 2 3

1



PCR křivka má nízkou maximální fluorescenci

V principu jsou dva možné důvody pro vznik tohoto jevu:

1. Přebytkem DNA templátů (amplikonů) pro PCR amplifikaci

• Nejčastější příčina pozorování tohoto jevu

• Amplifikace v jiném kanále v brzkých cyklech (silný vzorek) vede k 
akumulaci velkého množství amplikonu v pozdějších cyklech PCR analýzy

• DNA polymeráza v pozdních cyklech není schopna amplifikovat 
během elongačního kroku všechny amplikony

• Projeví se při amplifikaci IC/EC v případě silných pozitivů (nevadí)

• Projeví se u koinfekcí, kdy se v každém kanále detekuje jiný patogen 
(snížená citlivost)

2. Limitace reagenciemi potřebnými pro PCR amplifikaci

• degradované nebo spotřebované dNTPs

FAM-1

Cy5-1

FAM-2

Cy5-2
FAM-3

Cy5-3

Křivka s nižší maximální fluorescencí může být vyhodnocena jako specifická amplifikační křivka, 
ale hodnota Ct je oproti neinhibovaným vzorků PODHODNOCENA

18

2

https://blog.biosearchtech.com/thebiosearchtechblog/bid/63622/qpcr-troubleshooting



Křivka s menším sklonem v lineární části může být vyhodnocena jako specifická amplifikační 
křivka, ale hodnota Ct je oproti neinhibovaným vzorků PODHODNOCENA

https://blog.biosearchtech.com/thebiosearchtechblog/bid/63622/qpcr-troubleshooting

PCR křivka má menší sklon v lineární oblasti (LOG škála)
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Menší sklon je způsoben neoptimální amplifikací, kdy se 
v jednom amplifikačním cyklu nezdvojnásobí počet kopií 
amplikonu v PCR reakci z důvodu:

1. Inhibice DNA polymerázy vzorkem

• Inhibitory přítomné především ve vzorku 

− může se lišit v rámci jedné analýzy jamka od jamky

• Je nutné řešit především u bez izolačních PCR souprav

− Vysoké nároky na PCR chemii v bezizolačních soupravách

− DBdirect™ je validovaný na více než 20 živných odběrových 
medií běžně používaných v ČR

2. Rozpadlého PCR mix (např. špatné skladování)

• Bylo by patrné u všech analýz provedených daným LOTem / balením

6

1/2/3/4

5

3



Přesvit mezi fluorescenčními kanály

• Efekt, kdy emitované světlo z jednoho kanálu je 
zachyceno detektorem pro jiný kanál  

• Problematické pro multiplexový PCR reakce

• Některé PCR stroje umožňují kalibraci na přesvity

HEX-1

FAM-1

FAM-2

HEX-2

HEX-1

FAM-1
FAM-2

HEX-2

Při špatném vyhodnocení hrozí možnost reportování FALEŠNÉ POZITIVITY 20
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DĚKUJEME ZA 
POZORNOST



Náš tým se kterým se potkáváte
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