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ABSTRAKT
Přirozeným hostitelem viru Olive latent virus 1 (OLV-1) je olivovník (Olea europaea L.),
dále byl výskyt tohoto viru potvrzen ještě v rostlinách citrusů, v tulipánech a v rajčatech.
OLV-1 byl nově nalezen v rostlinách jahodníku metodou sekvenování nové generace
(Next generation Sequencing; NGS), a proto byl navržen diagnostický systém na
principu real-time PCR pro jeho rutinní detekci. Navržený detekční systém byl validován
podle standardu vydaného Evropskou organizací na ochranu rostlin (EPPO) PM 7/98
(4), aby mohl být používán v akreditovaných laboratořích. V rámci validace byly pomocí
syntetického standardu stanoveny výkonnostní parametry diagnostického PCR
systému – specificita, senzitivita, opakovatelnost a reprodukovatelnost. Na základě
analýzy dostupných sekvencí viru OLV-1 a vlastního sekvenování byly navrženy primery
a sonda tak, aby PCR systém detekoval pouze popsané izoláty OLV-1 (specificita
100 %). Senzitivita detekce byla stanovena na 50 kopií na reakci; koncentrace 500 kopií
na reakci byla použita jako limitní ředění pro stanovení dalších parametrů.
Opakovatelnost měřená variačním koeficientem byla 1,05 % a reprodukovatelnost
vyjádřená variačním koeficientem byla 1,08 %. Získané parametry prokázaly funkčnost
a spolehlivost real-time PCR detekčního systému a jeho uplatnitelnost pro validní
detekci OLV-1 v rostlinách jahodníku v akreditovaných laboratořích.
Klíčová slova: molekulární metody, akreditovaná laboratoř, rostlinné viry, senzitivita,
specificita, opakovatelnost, reprodukovatelnost
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ABSTRACT
Olive (Olea europaea L.) is a natural host of Olive latent virus 1 (OLV-1) that was also
found in citrus trees, tulips and tomatoes. OLV-1 was detected by next-generation
sequencing (NGS) also in strawberry plants, and therefore a new real-time PCR system
has been developed for its routine detection. The designed diagnostic kit was validated
following the PM 7/98 (4) standard issued by European and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO) to allow its use in accredited laboratories. Using a
synthetic standard, the following performance parameters of the kit were set during
validation: specificity, sensitivity, repeatability, and reproducibility. Based on available
OLV-1 sequences and our own sequencing results, primers and probe were designed
to specifically detect only OLV-1 isolates (100% specificity). Sensitivity of the detection
was assessed to be 50 copies per reaction; 500 copies per reaction was used to
calculate other parameters. Repeatability and reproducibility were expressed as a
variation coefficient, and were found to be 1.05 % and 1.08 %, respectively. Obtained
parameters proved that the real-time PCR system for the detection of OLV-1 in
strawberries was functional, reliable, and could be used in accredited laboratories for
valid OLV-1 diagnostic.
Key words: molecular methods, accredited laboratory, plant viruses, sensitivity,
specificity, repeatability, reproducibility

ÚVOD
Rostlinné viry patří mezi velmi významné patogeny, které mohou způsobit rozsáhlá
poškození rostlin, jež mohou vést ke značným finančním ztrátám. Ochrana proti virům
je převážně preventivního charakteru, neboť v současné době není k dispozici účinný
způsob ochrany (např. chemická ochrana), který by tyto patogeny cíleně zneškodnil.
Jedním z možných přístupů ochrany je diagnostika virů v rostlinném materiálu, která
může včas odhalit infekci a zabránit tak dalšímu šíření patogenů, a to jak v již
infikovaných výsadbách, tak i v rozmnožovacím materiálu určeném pro zakládání
nových sadů.
V praxi jsou pro rutinní diagnostiku virů v rostlinném materiálu využívány zejména
metody na principu PCR a imunoenzymatická metoda ELISA. Uvedené metody jsou
nabízeny diagnostickými laboratořemi, které tím, že jsou pro provádění zkoušek
akreditovány podle normy ISO 17025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních
a kalibračních laboratoří, zajišťují vysokou kvalitu testování na pracovišti. Jedním z cílů
akreditace je, aby byly všechny testy v laboratoři prováděny pomocí validovaných metod
a zároveň aby byla dodržena odborná způsobilost a nestrannost laboratoře poskytující
služby.
Další molekulárně biologickou metodou, která má své místo v diagnostice rostlinných
virů, je sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing, NGS). S vývojem
této metody a snižováním finančních nákladů na její provedení se NGS stává
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dostupnější pro diagnostiku fytovirů. Převážně se však v oblasti zemědělství tyto metody
uplatňují při objevování nových virů, pro které je potřeba vyvíjet nové validované metody
vhodné pro rutinní diagnostiku v akreditovaných laboratořích. Validaci nově vyvíjených
detekčních metod lze v akreditované laboratoři provádět podle PM 7/98 (4) Specific
requirements for laboratories preparing accreditation for a plant pest diagnostic activity
(Zvláštní požadavky pro laboratoře připravující se na akreditaci diagnostiky rostlinných
škůdců). Jedná se o standard (normu) popsaný Evropskou organizací na ochranu rostlin
(EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization). Roenhorst et al.
(2018) uvádějí, že v případě metod na principu PCR nebo ELISA, lze pokládat test za
validovaný, byly-li u diagnostické metody podle PM 7/98 (4) stanoveny její výkonnostní
charakteristiky jako jsou reprodukovatelnost, opakovatelnost, senzitivita a specificita.
V oblasti českého ovocnářství se v současné době zvyšuje poptávka po rostlinách
jahodníku (Fragaria × ananassa Duchesne) – v roce 2019 došlo ke zvýšenému zájmu
o sazenice tohoto ovocného druhu oproti předešlému roku o 26 %, ze 7,3 milionů
sazenic na 9,2 milionů (Buchtová 2020). S nárůstem počtu sazenic jahodníků dochází i
ke zvýšenému výskytu virů, pro které je tato plodina přirozeným hostitelem. Převážně
se jedná o ekonomicky závažné viry Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV),
Strawberry crinkle virus (SCV), Strawberry vein banding virus (SVBV) a Strawberry
mottle virus (SMoV). Thompson a Jelkmann (2003) uvádějí, že se ztráty na výnosech
mohou pohybovat od 30 % do 80 %, záleží na tom, v jakém komplexu jsou viry v rostlině
přítomny.
V rámci testování vzorků jahodníku metodou na principu NGS byl u nich nově
detekován Olive latent virus -1 (OLV-1) (Fránová et al. 2019). OLV-1 byl poprvé
detekován v olivovníku (Olea europaea L.) v jižní Itálii (Gallitelli a Savino 1985). OLV-1
byl nalezen v různých částech rostlin, např. v semenech virus detekovali Saponari et al.
(2002). Dále byl výskyt viru potvrzen v rostlinách citrusů (Martelli et al. 1996),
v tulipánech (Kanematsu et al. 2001) a v rajčatech (Borodynko et al. 2010).
Olive latent virus 1, patřící do skupiny IV: (+)ssRNA, je zástupcem rodu
Alphanecrovirus, čeleď Tombusviridae. Genom viru je přibližně 3,7 kb velký a obsahuje
5 otevřených čtecích rámců (ORF) kódujících pět proteinů. ORF1 kóduje 23 kDa
polypeptid, který se pravděpodobně účastní replikace RNA (RNA-dependentní RNA
polymerázu; RdRp). ORF2 a ORF3 kódují malé peptidy o velikosti 8 kDa a 6 kDa a jsou
nezbytné pro pohyb mezi buňkami, ORF4 kóduje 30 kDa obalový protein, který je nutný
pro sestavení částic viru a jejich systémové šíření (Varanda et al. 2014, Félix et al.
2007). V odborné literatuře byly pro detekci tohoto viru popsány různé modifikace metod
založených na principu PCR. K dispozici pro testování viru jsou také dostupné komerčně
vyráběné kity využívající imunochemickou metodu ELISA. Žádná z těchto metod však
není určena pro použití v akreditované laboratoři. Na základě výskytu OLV-1 v novém
hostiteli byl proto navržen diagnostický systém na principu real-time PCR s využitím
hydrolyzačních sond, který byl validován pro diagnostiku OLV-1 v rostlinách jahodníku.
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MATERIÁL A METODY
Validace byla provedena podle normy PM 7/98 (4) Specific requirements for laboratories
preparing accreditation for a plant pest diagnostic activity. Byly stanoveny výkonnostní
parametry PCR systému – senzitivita, specificita, reprodukovatelnost a opakovatelnost
pomocí syntetického standardu typu ssDNA Ultramer® (firma Integrated DNA
Technologies, Inc.). Sekvence standardu byla navržena tak, aby byla shodná s celou
detekovanou oblastí viru. Pro návrh primerů a porovnávání sekvencí byl využit program
Geneious Prime (Biomatters) a referenční sekvence OLV-1 viru NC001721 uložená
v GenBank. Dále byly porovnány dostupné sekvence OLV-1 uložené v databázích a v
odborné literatuře. Na základě výsledků multiple-alignment analýzy byla pro návrh
primerů a sondy vybrána nejvhodnější oblast genu, která byla pro virus specifická a
zároveň dostatečně konzervována, aby byly detekovány všechny případné kmeny.
Analýzou pomocí Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) byl vyloučen výskyt
navržené cílové oblasti genu u příbuzných virů.
Veškeré testování probíhalo za níže uvedených podmínek s využitím přístroje C1000
(Bio-Rad) pro klasické PCR a real-time PCR cykler Rotor-Gene Q 5 plex HRM Platform
(Qiagen). V navrhnutém systému byla použita sonda s fluoroforem HEX TM, který se
odečítal ve žlutém kanále. Pro vlastní PCR reakci byl podle návodu výrobce použit
qPCR 2x Blue Master Mix (Top-Bio). PCR reakce byla připravena v celkovém objemu
20 μl s finální koncentrací 0,5 µM v případě primerů a 0,2 µM pro sondu. Pro real-time
PCR byl nastaven následující teplotní profil: počáteční denaturace 94 °C 5 min,
následovalo 50 cyklů – denaturace 94 °C 20 s; hybridizace primerů 58 °C 20 s a
elongace 72 °C 20 s; pro end-point PCR byl profil stejný, jen byl zkrácen na 40 cyklů.
Specificita byla testována pomocí dvou na sobě nezávislých metod, metodou realtime PCR a end-point PCR s odlišnými primery. Pozitivní vzorky byly ověřeny
sekvenováním. Specificita detekčního real-time PCR systému byla souběžně testována
pomocí end-point PCR na vzorcích, které byly přirozeně infikovány OLV-1 (inklusivita).
Případná kros-reaktivita systému pro detekci OLV-1 s dalšími viry jahodníku (SMYEV,
SCV, SMoV, SPV-1 a StrV-1) byla testována u vzorků, které byly na tyto viry pozitivní
(testováno dle Čmejla a Valentová 2020; Fránová et al. 2019).
Z listů jahodníku byla komerčně dostupným kitem firmy GeneAll Biotechnology
RibospinTM Plant izolována RNA, která byla přepsána do cDNA pomocí M-MLV reverse
Transcriptase (Invitrogen) a náhodných hexamerů (Roche) podle návodu výrobce.
cDNA byla použita do PCR reakce s následnou UV vizualizací na gelu. Získané
amplikony byly přečištěny kitem ExpinTM Combo GP (GeneAll Biotechnology).
Přečištěné amplikony byly sekvenovány pomocí komerčního kitu Gerbera Sequencing
Kit v3.1 firmy SEQme s.r.o. Samotné sekvenování probíhalo v 8-kapilárním genetickém
analyzátoru AB 3500 (Thermo Fisher Scientific). Přepokládá se, že specificita bude
100 %, že pozitivní vzorky budou diagnostickou metodou stanoveny jako pozitivní a
negativní vzorky bez přítomnosti viru jako negativní.
Pro stanovení senzitivity byla ze syntetického standardu o koncentraci 1 μg/μl
připravena ředící řada až do 5 kopií/reakci v následujícím ředění - 500 000, 50 000,
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5000, 500, 50, 5 kopií/reakci. Cílem bylo nalézt takovou koncentraci syntetického
standardu, pro kterou budou všechny vzorky pozitivní s nezměněnými amplifikačními
parametry. Pro nalezenou koncentraci byla pro analyzované vzorky stanovena
směrodatná odchylka a variační koeficient.
Pro určení opakovatelnosti byly připraveny tři série po osmi vzorcích o stejné
koncentraci, které byly analyzovány v rámci jednoho PCR běhu. Volba koncentrace byla
stanovena na základě výsledků zjištěných při testování analytické senzitivity. Testování
prováděl jeden pracovník za zcela identických podmínek. Pro každou sérii vzorků byl
stanoven variační koeficient a celkový průměrný variační koeficient, tyto parametry
slouží k porovnání variability získaných hodnot Ct mezi jednotlivými sériemi.
Pro stanovení reprodukovatelnosti byly připraveny tři série po osmi vzorcích, které
byly analyzovány třemi pracovníky laboratoře. Koncentrace vzorků byla stejně jako u
testování opakovatelnosti stanovena na základě výsledků zjištěných při testování
analytické senzitivity. Byl stanoven variační koeficient, který slouží k porovnání
variability získaných hodnot Ct mezi jednotlivými pracovníky. Opakovatelnost a
reprodukovatelnost poskytuje informace o úrovni nejistoty výsledku testu (EPPO, 2019).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Specificita detekčního systému vyjadřuje schopnost systému stanovit pouze takový
patogen, který má být diagnostikován. Na základě multiple-alignment analýzy 4
celogenomových sekvencí pocházejících z různých hostitelských rostlin byly navrženy
primery a sonda v oblasti genu, který kóduje RNA-dependentní RNA polymerázu
(RdRp), a tento gen se vedle genu pro obalový (coat) protein též často používá pro
návrh PCR protokolů. Lze tedy předpokládat, že navrhnuté PCR systémy dokážou
detekovat doposud známé izoláty OLV-1 nejen v rostlinách jahodníku, ale také i v
dalších rostlinách jako jsou olivovníky, citrusy a rajčata. Přehled navrhnutých primerů
a sond pro real-time PCR a pro end-point PCR je uveden v Tabulce 1. Pro real-time
PCR byl úsek pro amplifikaci dlouhý 91 bp a pro end-point PCR 259 bp. Primery pro
end-point PCR byly navrženy tak, aby celá cílová oblast detekovaná primery pro realtime PCR byla uvnitř amplifikované oblasti pro end-point PCR. Campos et al. (2019),
Faggioli et al. (2005) a Grieco et al. (2000) používali ve svých studiích primery navržené
do oblasti genu pro obalový protein. Pro zajímavost, gen RdRp (1 383 nt) vykazuje mezi
analyzovanými čtyřmi izoláty identitu 96,7 % a 93,7 % identických míst, zatímco gen pro
obalový protein při délce 816 nt (59 % délky RdRp) vykazuje identitu pouze 93,1 % a
87,1 % identických míst. Z uvedeného je patrné, že gen RdRp je konzervovanější a
méně náchylnější k mutacím, které by mohly snižovat specificitu detekčního systému.
Funkčnost real-time PCR systému byla ověřena na vzorcích izolovaných z listů
jahodníku získaných z různých lokalit České republiky. Z celkového počtu 280
testovaných vzorků bylo zachyceno 27 vzorků OLV-1 pozitivních, což představuje 11 %.
Pro paralelní analýzu metodou end-point PCR bylo vybráno 36 vzorků listů jahodníků,
které na základě výsledků z real-time PCR zahrnovaly pozitivní i negativní vzorky.
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Všechny vzorky, které byly metodou real-time PCR pozitivní, byly metodou end-point
PCR potvrzeny jako pozitivní a naopak, negativní vzorky byly negativní. Z 12 pozitivních
vzorků bylo vybráno 8 vzorků s nejvyšší koncentrací OLV-1, které byly osekvenovány.
Analýza sekvencí potvrdila, že se ve všech případech jedná o sekvenci OLV-1 a oba
PCR systémy specificky detekují tento virus (Obrázek 1). Na Obrázku 1 je zobrazena
sekvenční diverzita izolátů OLV-1, které byly na základě rozdílu v nukleotidech na pozici
91 a 172 rozděleny do dvou skupin; jedna skupina vykazovala nukleotidové substituce
A a T druhá G a A. V první skupině byla identifikována podskupina, která se ještě
odlišovala na 217. pozici, kdy místo nukleotidu A byl zařazen nukleotid G. Provedené
srovnání sekvencí umožnilo ověřit specificitu navržených primerů a sondy pro detekci
OLV-1 v jahodníku metodou real-time PCR.
Pro vyloučení zkřížené reaktivity s případnými ostatními viry jahodníku, které se často
vyskytují v koinfekci (Martin a Tzanetakis 2006), byla zaměřena pozornost na vzorky,
které byly pozitivní na přítomnost alespoň jednoho dalšího viru (SMYEV, SCV, SMoV,
SPV-1 a/nebo StrV-1). Jak ukazuje Tabulka 2, alespoň jeden virus se vyskytoval ve 122
případech a ani jednou nebyl ve vzorku detekován OLV-1. Z výsledků lze tedy usuzovat,
že navržený real-time PCR systém pro detekci viru OLV-1 vykazuje 100% specificitu.
Senzitivita představuje nejnižší dosažené ředění (limitní ředění), při kterém jsou
všechny testované vzorky daného ředění pozitivní. Pro stanovení senzitivity byla
připravena ředicí řada syntetického standardu o koncentracích - 500 000, 50 000, 5000,
500, 50, 5 kopií/reakce. Amplifikační křivky jednotlivých ředění jsou ukázány na Obrázku
2. Z hodnot Ct jednotlivých koncentrací byla sestrojena kalibrační křivka a byly
vyhodnoceny parametry - korelační koeficient R2 a účinnost amplifikace (Efficiency).
Hodnota korelačního koeficientu byla 0,99991 a účinnost amplifikace 95 %.
Diagnostický systém lze tedy považovat za přesný a spolehlivý.
Přehled získaných hodnot Ct pro jednotlivé koncentrace (provedeno v osmi
opakováních) je uveden v Tabulce 3. Z té vyplývá, že skutečný limit detekce je 5 kopií
OLV-1 standardu na reakci, ale pozitivita byla nalezena pouze u 50 % vzorků. Spolehlivé
detekce – všech 8 vzorků bylo pozitivních – bylo dosaženo u koncentrace 50 kopií na
reakci s průměrnou hodnotou Ct 35,53, ale s poměrně vysokým variačním koeficientem
(2,3 %). Pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti byla proto použita
koncentrace 500 kopií OLV-1 standardu na reakci (průměrná hodnota Ct 32,04 ± 0,33;
variační koeficient 1,02 %), která tak byla stanovena jako validní mez detekce OLV-1.
Senzitivitou real-time PCR reakce pro detekci OLV-1 se ve své studii zabývali
Campos et al. (2019), kde pro detekci amplikonu zvolili interkalační barvivo SYBR
Green. Senzitivitu detekce stanovili na 0,8 kopií s hodnotou Ct 33,36, což odpovídalo
nejnižšímu ředění plazmidu. I přesto, že dosáhli nižšího limitu detekce, domníváme se,
že pro účely akreditované laboratoře je výhodnější pro testování rostlinných virů
používat diagnostický systém s použitím hydrolyzačních sond a ne s interkalačním
barvivem SYBR Green, neboť metody s hydrolyzačními sondami jsou obecně
považovány za specifičtější. Další výhodou systému s hydrolyzačními sondami je, že
v případě nálezu nového viru nebo potřeby vývoje nové metody pro další virus, lze
systém multiplexovat a stanovit tak v jedné reakci více virů současně, jak bylo
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publikováno v případě kitu pro současnou detekci pěti virů jahodníku v jedné PCR reakci
(Čmejla a Valentová 2019). Navíc při nálezu pozitivity <1 kopie je již problematická
biologická relevance a interpretace takovéhoto nálezu.
Opakovatelnost metody je stanovení variability měření pro analýzu vzorků, kterou
provádí stejná osoba za stejných podmínek. Opakovatelnost metody byla stanovena při
ředění 500 kopií OLV-1 standardu na reakci. Hodnoty Ct tří sérií analyzovaných vzorků
po osmi jsou uvedeny v Tabulce 4. Ze tří nezávislých měření byl vypočítán průměrný
variační koeficient 0,0105 ± 0,0023 (variabilita testování jednotlivých běhů je 1,05 %),
který reflektuje interní nejistotu měření. Tato hodnota vypovídá o nízké variabilitě hodnot
Ct, které byly získány v PCR běhu stejnou metodou, na stejném přístroji, za použití
stejných reagencií a provedení jedním pracovníkem laboratoře.
Reprodukovatelností se rozumí stanovení variability měření při analýze vzorků, které
nezávisle na sobě provádějí různí pracovníci. Pro stanovení reprodukovatelnosti
metody byla testována koncentrace 500 kopií OLV-1 standardu na reakci ve třech
bězích po osmi vzorcích třemi pracovníky laboratoře. Hodnoty Ct jsou uvedeny
v Tabulce 5. Reprodukovatelnost metody je dána variačním koeficientem za všechna
měření, který je 1,08 %. U analyzovaných vzorků jsme pozorovali homogenitu hodnot
Ct s malými odchylkami, diagnostická souprava pro detekci OLV-1 je tedy velmi robustní
a její použití různými pracovníky laboratoře nemá významný vliv na výsledek testování.

ZÁVĚR
Diagnostický systém pro detekci OLV-1 je 100% specifický, validní limit detekce byl
stanoven na 500 kopií na reakci. Experimenty provedené pro účely vyhodnocení
přesnosti systému (stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti) na principu realtime PCR prokázaly minimální míru variability v dosažených výsledcích. Závěrem lze
říci, že systém pro detekci OLV-1 metodou na principu real-time PCR je funkční a má
veškeré předpoklady pro rychlé zavedení do rutinního provozu v akreditovaných
laboratořích, které se zabývají diagnostikou patogenů v rostlinném materiálu.
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TABULKY A OBRÁZKY
Tabulka 1. Přehled použitých primerů a sond
Table 1. Used primers and probes
Real-time PCR
OLV-1_RdRp-F01

TCTTGATGAATTACTCGGGCAGG

OLV-1_RdRp-R03

CTCGAGTCCCGYAAGCTAAGTGG

OLV-1_RdRp-Pr01

HEX-AAGAAGCGGTTGATAGTTTGTCGCA-BHQ1

End-point PCR
OLV-1_RdRp-F02

TTGGCGTCATTCCCCTGTAAC

OLV-1_RdRp-R02

CGCGTGGTGTTCATAGTGACG

Tabulka 2. Výskyt virů u negativních OLV-1 vzorků jahodníku
Table 2. Occurrence of viruses in negative OLV-1 samples of strawberry plants
Virus
Počet pozitivních vzorků¹⁾

SMYEV

SMoV

SCV

StrV-1

SPV-1

21

8

30

34

29

1) Number of positive samples
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Tabulka 3. Senzitivita - hodnoty Ct pro jednotlivé koncentrace
Table 3. Sensitivity - Ct values for individual concentrations
Koncentrace ¹⁾

Hodnoty Ct ²⁾

Směrodatná
odchylka ³⁾

Průměr ⁴⁾

Variační
koeficient ⁵⁾

500 000 k/rci

22,03

21,99

22,02

21,96

21,96

21,78

21,85

21,84

0,09

21,93

0,0040

50 000 k/rci

25,43

25,58

25,40

25,39

25,36

25,61

25,51

25,60

0,10

25,49

0,0038

5 000 k/rci

29,08

29,36

28,73

29,24

29,06

29,34

28,83

29,26

0,22

29,11

0,0075

500 k/rci

32,23

31,87

32,35

31,50

31,93

31,89

32,63

31,88

0,33

32,04

0,0102

50 k/rci

35,27

35,97

35,96

35,07

33,99

35,42

37,04

35,48

0,82

35,53

0,0230

5 k/rci

37,81

37,30

neg

36,77

neg

neg

neg

37,03

0,38

37,23

0,0103

1) Concentration, 2) Ct value, 3) Standard deviation, 4) Average, 5) Coefficient of variation

Tabulka 4. Opakovatelnost - hodnoty Ct pro tři ředící řady o koncentraci 500 kopií/reakci
Table 4. Repeatability - Ct values for three dilution series for a concentration of 500 copies / reaction
Série ¹⁾

Hodnoty Ct ²⁾

Průměr ³⁾

Směrodatná
odchylka ⁴⁾

Variační
koeficient ⁵⁾

S1

32,03

32,23

31,40

32,22

31,38

31,52

31,27

31,01

31,63

0,43

0,0137

S2

31,38

31,63

32,33

31,75

31,71

31,56

31,88

31,58

31,73

0,27

0,0084

S3

32,35

31,50

32,02

31,41

31,90

31,79

32,20

31,81

31,87

0,30

0,0094

31,74

0,33

0,0105

Průměrné
hodnoty ⁶⁾

Směrodatná odchylka
variačního koefecientu ⁷⁾

0,0023

1) Series, 2) Ct value, 3) Average , 4) Standard deviation, 5) Coefficient of variation, 6) Average values, 7) Standard deviation of the coefficient of variation
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Tabulka 5. Reprodukovatelnost - hodnoty Ct pro tři ředící řady pro koncentraci 500 kopií/reakci. Provedeno třemi různými pracovníky
Table 5. Reproducibility - Ct values for three dilution series for a concentration of 500 copies / reaction. Performed by three
different operators
Série/
pracovník ¹⁾

Hodnoty Ct ²⁾

S1/LV

31,92

31,78

32,30

31,77

32,63

31,43

32,00

31,37

S1/LK

31,71

31,83

31,81

31,82

32,07

31,09

31,41

32,29

S1/LT

32,03

32,23

31,40

32,22

31,38

31,52

31,27

31,01

S2/LV

31,88

31,29

31,49

32,26

31,80

31,89

32,17

31,61

S2/LK

32,13

31,35

31,63

32,25

31,42

31,52

31,48

31,78

S2/LT

31,38

31,63

32,33

31,75

31,71

31,56

31,88

31,58

S3/LV

32,03

31,71

32,00

31,26

31,88

31,90

32,10

31,73

S3/LK

31,94

31,31

31,47

32,07

31,70

31,52

31,16

32,04

S3/LT

32,35

31,50

32,02

31,41

31,90

31,79

32,20

31,81

Průměr ³⁾

Směrodatná
odchylka ⁴⁾

Variační
koeficient ⁵⁾

31,76

0,34

0,0108

1) Series/Operator, 2) Ct value, 3) Average , 4) Standard deviation, 5) Coefficient of variation
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Obrázek 1. Srovnání sekvencí 8 izolátů OLV-1 získaných z rostlin jahodníku a pozice nasedání primerů a sondy pro real-time
PCR
Figure 1. Alignment of 8 sequences of OLV-1 isolates from strawberry plants, and positions of primers and a probe used for realtime PCR
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Obrázek 2. Amplifikační křivky pro uvedené koncentrace, vlevo hrubá data, vpravo analyzovaná data
Figure 2. Amplification curves for the indicated concentrations, raw data on the left, analyzed data on the right

1) Copies/Reaction
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