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Vyšetřování  
herpetických virů  
pomocí polymerázové 
řetězové reakce  
v reálném čase  
(rt PCR) - Testování 
souprav

M. Bartková

Úvod
Herpetické viry způsobují širokou škálu infekčních 
onemocnění a v populaci vykazují poměrně vysokou 
prevalenci. Společnou vlastností všech herpetických 
virů je schopnost po primární infekci přetrvávat 
u hostitele celoživotně v latentní formě. U zdravých, 
imunokompetentních jedinců probíhá infekce 
často zcela inaparentně nebo s obrazem lehkého 
klinického průběhu. Herpetické viry představují 
obecně závažnou zdravotní komplikaci především 
pro  imunokompromitované jedince. Jedná se ze-
jména o infekce vyvolané cytomegalovirem (CMV) 
a virem Epstein-Baarové (EBV) u pacientů s hema-
tologickou malignitou. Dominantně jsou postižení 
pacienti po alogenní transplantaci krvetvorných 
buněk, kdy je největší riziko rozvoje CMV infekce 
ze strany séropozitivního štěpu u séronegativního 
příjemce. Indikovaná imunosuprese v rámci před 
- transplantačního režimu a v případě reakce štěpu 
proti hostiteli (GvDH) vede k omezení normální 
funkce imunitního systému (zvláště T – lymfocytů), 
tím se zvyšuje riziko primoinfekce, reinfekce nebo 
reaktivace viru. I přes výrazné pokroky v diagnostice 
a léčbě zůstává CMV příčinou signifikantní morbi-
dity a mortality.
V případě EBV infekce u imunosuprimovaného 
pacienta je rizikový rozvoj postransplantačního pro-
liferativního onemocnění. (PLTD), kdy se uplatňuje 
onkogenní potenciál viru.
Laboratorní diagnostika herpetických virů u imu-
nokompromitovaných pacientů vychází z přímé 
detekce a/nebo kvantifikace patogenu pomocí PCR 
metody. Velmi významná je včasná kvantifikace 
virové nálože pro zahájení preemptivní terapie, 
důležitá je ale i pro monitorování účinnosti léčby 
a eventuální zjištění rezistence na antivirotika. 
PCR metoda by proto měla být dostatečně citlivá 
a snadno proveditelná, přesná a dostupná v relativně 
krátkém čase. 

Cíl
Testování – verifikace soupravy Real time PCR EBV 
(24), TESTLINE, šarže 517282Z, exp. 04/2013, bylo 
provedeno vyšetřením vzorků o známé koncentraci 
(EHK QCMD).
Současně byla testovaná i souprava Real time PCR 
CMV, výsledky testování nejsou uvedeny v tabul-
kách.

Princip testu
Detekce lidského EBV a CMV v biologickém ma-
teriálu je založena na amplifikaci cílových sekvencí 
DNA přítomných v genomu EBV, CMV pomocí 
PCR. Metoda rt PCR umožňuje sledovat změny kon-
centrace amplifikačního produktu v průběhu PCR 
měřením změn fluorescenčního signálu. Nárůst 
fluorescence je zprostředkován duálně značenou 
fluorescenční sondou – oligonukleotidem, který je 
v případě vazby na specifickou sekvenci degradován 
DNA polymerázou. Důsledkem rozložení sondy je 
nárůst fluorescence v detekčním kanále. V reakční 
směsi je rovněž přítomen heterologní systém kont-
rolní amplifikace s funkcí interní pozitivní kontroly 
(ICP) v nezávislém fluorescenčním kanále. Systém 
ICP umožňuje detekovat možnou inhibici rt PCR, 
která by jinak mohla poskytnout falešně negativní 
výsledek. V reakci je využita technologie „hotstart“, 
která zajišťuje vysokou míru specificity a senzitivity 
rt PCR.

Postup
Izolace biologického materiálu byla provedena 
komerčním izolačním kitem QIAampDNA MINI 
(QIAgen), amplifikace a detekce pomocí kitu Real 
time PCR EBV a Real time PCR CMV na systému 
CFX 96 (Biorad).
Při testování obou souprav jsme sledovali celkem tři 
verifikační kritéria. 
Prvním z nich byla opakovatelnost vyjádřena jednak 
jako CV dekadického logaritmu virémie (CV c) a ta-
ké jako CV treshold cyklu (CV t) pro danou virémii. 
Protože v pracovním návodě výrobce nebyly uvede-
ny hodnoty opakovatelnosti ani mezilehlé přesnosti, 
za kritérium jsme považovali hodnoty určené arbi-
trálně na základě empirické zkušenosti z VKK, a to 
CVc do 3,5 %, CVt do 2,5 % (viz Tab. 1.).
Druhým sledovaným parametrem byl pracovní roz-
sah soupravy, který jsme ověřili měřením v singletu 
na vzorcích o známé koncentraci (QCMD, resp. SZÚ 
cykly EHK) v rozpětí hodnot  10E3 – 10E6 kopií/ml 
(viz Tab. 1). 
Třetím testovaným kritériem bylo ověření citlivosti 
metody na nízkých, pro monitorování hematoon-
kologických pacientů však významných hladinách 



la
bo

ra
to

rn
í t

ec
hn

ol
og

ie

14

virémie na reálných plazmových vzorcích v rozmezí 
hodnot od 1000 kopií/ml až po hodnoty méně jako 
500 kopií/ml. (viz Tab. 2).
Z důvodu nedostupnosti cílové hodnoty jsme neově-
řovali  bias (který nelze zjistit ani z mezinárodního 
cyklu MPZ QCMD, kde průměry laboratoří nelze 
brát jako TV) a mezilehlou preciznost z důvodu 
nedostatečného množství IVD.

Výsledky
Z tabulky 1 je patrné, že obě verifikační kritéria pro 
opakovatelnost byla splněna. Zároveň jsme oproti 
výsledkům z QCMD naměřili vyšší hladiny virémií, 
nicméně hodnoty QCMD nelze považovat za cílové 
v pravém slova smyslu, neboť jsou získané jako 

průměr z výsledků všech zúčastněných laboratoří 
cyklu EHK.

Z tabulky 2 je patrné, že testovaná souprava je schop-
ná naměřit vyšší koncentrace virové nálože oproti 
rutinně používané soupravě, což může být z hlediska 
účelu klinického použití výhodou. U pěti vzorků, 
jejichž virémie byla rutinní soupravou stanovena pod 
500 kopií/ml, souprava Testline kvantifikovala čtyři 
z nich. (Deklarovaná mez stanovitelnosti uvedená 
v pracovním návodu výrobce je 0,05 kopií/ml, což při 
použitém způsobu izolace představuje 25 kopií/ml ).

Při testováním soupravy Real time PCR CMV jsme 
ověřováním opakovatelnosti a měřícího rozsahu 
dosáhli podobná data jako u Real time PCR EBV. 

Tab. 1 Porovnání opakovatelnosti soupravy Real time PCR EBV (Testline) oproti hodnotám QCMD

VZOREK „CÍLOVÁ” HODNOTA
QCMD c/ml

LOG TV TEST-LINE
c/ml

TEST-LINE- 
LOG C

TEST-LINE
Ct

QCMD 8 3184 3,503 6805 3,8328 30,35
QCMD 7 62087 4,793 179500 5,2541 25,7
QCMD 3 161436 5,208 505000 5,7033 24,23

QCMD 9 2109 7050 3,8482 30,3
QCMD 9 2109 5800 3,7634 30,58
QCMD 9 2109 5900 3,7709 30,55
QCMD 9 2109 7750 3,8893 30,17
QCMD 9 2109 12050 4,081 29,54

SD=0,129 SD=0,4212
CV= 3,33 % CV=1,39%

Tab. 2 Ověření citlivosti Real time PCR EBV (Testline) oproti jiné komerční soupravě

VZOREK RUTINNÍ KIT
c/ml

TEST-LINE
c/ml

RUTINNÍ KIT
Ct

TEST-LINE
Ct

1. 2100 17000 31,38 29,05
2. 0 0 0 0
3. 1190 6350 34,42 30,45
4. 0 0 0 0
5. 610 2495 36,79 31,78
6. <500 1715 40,81 32,31
7. <500 0 0 0
8. <500 31 39,57 38,02
9. <500 950 39,26 33,15
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Závěr 
Real time PCR je metoda schopna detekovat široké 
rozmezí dynamiky virové infekce, nebo virové ne-
moci, proto je již dnes součástí běžné péče o trans-
plantované pacienty. Cílem terapeutických schémat 
je zahájení virové terapie v okamžiku začínající viré-
mie, protože mortalita při rozvinuté CMV nemoci, 
nebo při PLTD je značně vysoká. 
V minulosti zavedený tzv. profylaktický režim 
se téměř nepoužívá, a to z důvodu rizika rozvoje 
pozdní CMV nemoci (příčinou je myelotoxický 
účinek virostatik). 
Dnes již zažitým standardem je preemptivní tera-
pie, která je založená na pravidelném monitoringu 
pacientů právě kvantitativní PCR, léčba je přitom 
zahájena až při vzestupu počtu virových kopií nad 
určitý práh. Tento přístup umožnil ušetřit pacienty 
před nežádoucími účinky virostatik a také u nich 

vytvořil prostor pro rekonstrukci specifické imuni-
ty. V období preemptivního režimu se přítomnost 
virémie pravidelně monitoruje v krvi. Při opakovaně 
negativních výsledcích, ale přítomném klinickém 
obrazu vypovídajícím o CMV nemoci, je indikováno 
vyšetření virové DNA z bioptické tkáně. V tomhle 
případě je kvantitativní potvrzení i nízké virémie pro 
klinického lékaře terapeuticky významné.

Obě testované soupravy Real time PCR EBV a Real 
time PCR CMV jsou dostatečně citlivé a vhodné 
pro zamýšlený diagnostický účel a je možné je 
použít pro rutinní vyšetření. V pracovním návo-
dě výrobce u obou souprav jsme postrádali data 
o očekávaných analytických parametrech souprav, 
tj. meze stanovitelnosti (probit analýza), mezilehlé 
preciznosti, opakovatelnosti, popř. očekávané Ct 
u standardní křivky. Z hlediska uživatele jsou tyto 
informace žádoucí. 


