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Přesná metoda nesnáší improvizaci.

Nadšení z nefušených možností polyrnerazov é Ťetězové reakce(PCR) již proži|avětšina milaobiologů.
Především těch, kteří mají co do činění s druhy těžce kultivovatelnými arozpomatelnými při pouŽití
klasichých mikrobiologicloých metod. Komerční seÍy zbavímikrobiology řady problémů , zk|amáni
z neúspěchu a dávajíjistotu reprodukovatelných a srovnatelných výsledků . Když se mikrobiolog
spolehne najiž vyzkoušené soupravy musí bezpodmínečně dodržet všechny požadavky firemního
postupu.Při stále lrákavější nabídce qýrobců a dodavatelů se občas stane , že ke zrrěnám podmínek
reakce dojde nejčastěji tam, kde to laboratorní pracovník povaŽuje za,,bezýmamné...Jako příklad
bych uvedl záměny plastikoých amplifikačních zkumavek o objemu 0,2 m|použivané v termálních
cyklerech.Experimentátor povaŽuje Qrto vyrobky od růzrých výrobců za zaměnite|né a některé jejich
tvarové a materiálové variace, spíše za konkurenční odlišnost než funkční zá|eŽitost.PŤitom použití
růmých druhů těchto nádobek m&že zásaďním způsobem ovlivnit ýsledek.Dosažené ýsledky podle
druhu zvolené zkumavky může považovat za inhibici,dokonce i za kontaminaci podle toho jahý

ýsledek očekával, na jaký qýsledek byl před změnou zkumavek zvyklý.Ten kdo si neumí vysvětlit
své qýsledky pak může propadnout malomyslnosti'případně zawhnout i metody PCR diagnostiky
vůbec 'případně prožit nezáviděníhodný vědechý životrnezinevysvětlitelqými výsledky.

PCR jako tanec mezi inhibicí a kontaminací.

Vysoká citlivost PCRje ýhodou i nebezpečím. Výhodou je,že ďobŤe pomáhá při identifikaci
hledaného, nebezpečná je citlivost reakce ke kontaminaci a vmiku falešně pozitivních ýsledku.
Kriticlcými místy , kde může vmikat kontaminace jsou : příprava DNA ze vzorki, příprava mixu a
manipulace s amplifikátem obsahujícím velké mnoŽství syntetizovaných kopií DNA. oddělené
prostory pro přípravu DNA,mixu i pro práci s amplifikátem,sterilizace pipet, špiček, avyzaŤování
prostoru jsou již běžrrě použivaná ochranná opatření ve všech laboratořích' Navíc ke snížení moŽné
kontaminace přispívá používiíní komerčních mixů a jejich variant pro přímou prevenci před
kontaminací plynoucí z produktů PCR (PCR carry/-over prevention).

Při velkém počtu reakcí'které má možnost naše laboratoř hodnotit a při desetileté zkušenosti
s nejrumějšími materiály od růzrých výrobců dospěli, jsme k zajimavému dílčímu Zjištění
v oblasti,které se většinou přílišná pozornost nevěnuje - PCR zkumavkám.

Vliv mikrozkumavek a jejich uzávěrů.

Méně často je studován vliv pouŽívaných zkumavek a typ jejich uzávěrína možnou


