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P ctical aspects of PCR appl i icl i logi l diagno ic

Polimerazowa reakcja łańcuchowa (PCR), z chwilą
oprac owan ia j ej założeń te oretyc zny ch pI zez Mulli s a
w 1983 r., a następnie wprowadzęnia do praktyki mi-
kro b i o 1 o gi c znej, zo stała uznana za j e dno z najb ar dzie j
znaczący ch odkryć naukowych (6, I2). Już w kilka lat
później metoda PCR stała się najczęściej używaną
techniką biologii molekularnej umożliwiaj ącą powie-
lanie (amplifikację) in vitro fragmentów kwasów nu-
kleinowych, a zwłaszcza DNA. Test ten opiera się w
skrócie na trzech, powtarzanych 25-35 razy, etapach:
a) denaturacji badanego dwuniciowego DNA do
dwóch, komplementarnych j ednoniciowych łańcuchów
DNA ; b) przyłączaniu syntety czny ch, sp e cyfi cznych
oligonukleo§dów do otrzymanych łańcuchów DNA;
c) syntezy nowych łańcuchów DNA, zapoczątkowa-
nej do końca 3' starterów oligonukleotydowych. Pod-
s tawowe zało żęnia t b ar dziej s zc ze góŁowe informacj e
dotyczące reakcji PCR zostaĘ przedstawione w sze-
regu publikacji, równieżw języku polskim (5, 6, 8,
14, 16,2I), dlatego też w tym opracowaniu nie będą
omawiane. Zo stanąnatomi ast prz e dstawione pr akty c z-
ne aspekĘ związane z zastosowanięm metody ampli-
fikacji DNA, rvpływające na możliwości i ogranicze-
nia tej techniki dla diagnostyki mikrobiologicznej.

Wyból amplifikowanego fragmentu Dl{A

Jest to pierwszy ibardzo istotny etap prawidłowej
identyfikacji badanego odcinka genowego, a tym sa-
mym właściwej diagnostyki przy użyciumetody PCR.

Review

Oznaczane sekwencje genowe można uzyskać zlite-
ratury lub teZ z danychistniejących banków genowych,
dostępnych w internecie m.in. pod następującymi ad-
resami: www.ncbi.nlm.nih.gov (National Center for
Biotechnology Information); www.ncgr.org (National
Center for Genome Resources); www.ddbj.nig.acjp
(DNA DataB ank of JapaĄ ; www. ebi. ac.uk (EBI ; Euro-
pean Bioiformatics Institute) ; www.pasteur. frlrecherche/
banques (Institute Pasteur) ; www.tigr,org (The Institute
for Genomic Research), Sąto istotne ibardzoprrydat-
ne źrodła, zawierające większość opublikowanych jak
również nie publikowanych wcześniej sekwencji DNA
i RNA mikro organ izmów, zar ów no chorob o twó r c zy ch
jak i niepatogennych (15). W piśmiennictwte zwtąza-
nym z amplifikacj ą genową sp otyka się obecnie czę sto,
obok odnośników literaturowych, numer dostępu do
danych banku genowego, np. M34916, zawierający
s ekwencj ę genu koduj ące go enterotoksynę ciepło stałą
STI Escheichia co]ilub MI]874, umożliwiający do-
stęp do pełnej sekwencji DNA odpowiedzialnego za
ekspresję enterotoksyny ciepłochwiej nejIJlI E. co]i. Oba
numery pochodząz danych banku genowego National
Center for Biotechnology Information (NCBD. Dostęp
do tych danych j e st bezpłahry i wymaga posiadania Ęlko
komputera pr4lłączonego do sieci internet. Posiadając
informację doĘczącą sekwencji nukleotydowej genu,
który będzie poddany amplifikacj i in vitro,możnaprzy-
stąlić do następnego etapu reakcji PCR, tzn. zaprojek-
towania specyfi cznych starterów DNA.
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Stańery Dl{A

Startery uzywane w reakcji PCR są to oligonukle-
otydy, o długości 15-30 zasad, syntetyzowanęprzez
wiele firm obecnych również na polskim rynku. Ge-
neralnie, startery te powinny cechować się pewnymi
staĘmi, ntezalężnię od amplifikowanego genu, para-
metrami (19):

a) zawartość cytozyny C i guaniny (G) powinna
wynosiĆ 40-60Yo, co warunkuje temperaturę topnie-
nia TM startera w granicach 55-80'C, aprzęzto umoz-
liwia zastosowanie temperafury przyłączania w reak-
cji PCR (drugi etap cyklu) w zakresie 55-80'C. Opty-
malnie, oba startery używane do amplifikacji danego
genu powinny cechować się jednakową lub zbltżoną
Tm, Istnieje prosty wzór pomvalający na oznaczel7le
Tm oligonukleotydów DNA, pozwalający na porów-
nanie zaprojektowanych starterów: Tm:ZoC x (suma
zasadA + T) x 4"C (suma zasad G + C) (17),

b) sekwencje starterów PCR powinny zawierac I-2
zasady C lub G na końcu 3' łańcucha oligonukleoty-
dowego, hłorząc tzw. klamrę GC. Warunkuje to ła-
twiejszą i bardziej stabilną hybrydyzację startera z
amplikowanlrm maĘcowym DNA, zwłaszcza w od-
cinku 3', od którego następuje inicjacja syntezy DNA
(8). Należy jednakpamiętaó,żenie jest wskazane uży-
wanie starterów posiadających 3 lub więcej zasad C
lub G na końcu 3' gdyżmoże to prowadzić do niespe-
cyftcznego łączenia się oligonukleotydu z genowym
DNA zawierającym bogate sekwencje C/G. Podobne
ograniczenie do§czy starterów mających 3 lub więcej
zasadtyminowych (T) na końcu 3' (19),

c) należy unikać zastosowania starterów o komple-
mentarnych (tzn. C- G i A - T) sekwencjach nukle-
otydowych, umożliwiaj ących ich wzaj emn e łączente
się i tworzenie niespecyficznych (tzw. primer - dimer)
produktów amplifikacji PCR (4).

Doboru optymalnej sekwencji starterów DNA moż-
na dokonać posługując się handlowo dostępnymi pro-
gramami komputerowymi, np. Primer Designer (Scien-
tific and Educational Software, Durham, NC), Primer
3 (8), Oligo (7) lub innlłni (www.biochem.roche.com).
Programy te umożliwiają wybór najlepszych sekwen-
cji nukleotydowych, parametrów reakcji PCR oraz
wskazuj ą na ewentualne oligonukleotydy alternatyw-
ne, które można sprawdzić w szeregu wstępnych re-
akcji testowych. Wadą wspomnianych programów
komputerowych projektujących startery PCR jest ich
dośc wysoka cena ograntczająca znacznie ich rutyno-
we zasto s owanie. Alternatyw ą daj ącąrównież dobre
wyniki j est bezpośrednia analiza amplifikowanych
sekwencj i nukleotydowych, zaproj ektowanie odpo-
wiednich starterów, biorąc pod uwagę wspomniane
wyżej parametry oraz ich ocena w szere8u próbnych
reakcji PCR (13). W obu przypadkach(analizamanu-
alna lub komputerowa) startery powinny być również
przeanalizowane w kierunku ewentualnych homolo-
gii z sekwencjami nukleotydowymi, znajdującymi się
w innych miejscach amplifikowanego genu, które -

gdy występują- mogą znacząco wpływać na syntezę
odmiennych od oczekiwanych produktów PCR.

W doborze starterów oligonukleotydowych należy
zwracać również uwagę na wielkość flankowanego
przęz nie odcinka genowego. Najbardziej optymalne
wydają się fragmenty DNA o długości 150-800 par
zasad (bp), łatwe do amplifi k acji pr zy użyc iu konwen-
cjonalnych parametrów PCR oraz dobrzę widoczne w
procesie ana|tzy żelowej (8). Amplifrkacja zbyt dłu-
gich markerów genowych (powyżej 1000 bp) jest czę-
sto utrudniona i może wrymagaó zastosowania specjal-
nych programów termicznych o zmiennej liczbie i tem-
peraturzeposzczególnychcykliilllńuĘciainnychniż
stosowane rutynowo polimeraz DNA (11, 20).

0ptacowanie testu PGR

Matrycowy DNA. Uzyskanie specyficznych pro-
duktów amplifikacjtzależy w dużej mierze odjakości
i ilości badanego maĘcowego DNA, będącego skład-
nikiem mieszaniny reakcyj nej . Rutynowo, zadaw ala-
j ąc e wynik i można o siągnąć przygotowuj ąc matryc o 1-

wy bakteryjny DNA poprzez zawteszęnie komórek w
j ałowej, wolnej od DNaz wodzie redestylowanej i pod-
danie ich działaniutemperafury 95-100'C przez 5-I0
min., a następnie odwirowaniu (10-15.000 g przęz
1 min.) celem usunięcia materiału komórkowego. Uzy-
skany sup ematan t, zaw ier ający szere g kopii b adane go
DNA, stanowi dobre źrodło matrycowego kwasu nu-
kleinowego używanego do testu amplifikacji in vitro.
Niektóre bakterie, np. E. coli,niewymagająnawet tych
czynności wstępnych ; można j e bezpośrednio dodać
do mieszaniny PCR i od razu przystąpić do wykona-
nia proce su amplifi kacj i (9). Tempe r atur a 9 4 -9 5" C jaka
jest uży.wal7anawstępie każdej reakcji PCR jest wy-
starczająca do ltzy komórek bakteryjnych i uwolnie-
nia matrycowego DNA. W pewnych przypadkach,
doty czący ch szcze góIni e opornych na Iizę termiczną
komórek bakteryjnych, niezbędne jest izolowanie i
częściowe oczyszczęnie DNA, np. przypomocy SDS,
proteaz(proteinaza K) i precypitacji uzyskanego DNA
etanolem. Należy mieć wtedy na lwadze możliwośc
obecności w materiale końcowym śladowych ilości
tych komponentów procesu tzolacjiDNA, które mogą
wpłynąć na aktywność stosowanej w teście PCR poli-
męrazy DNA (19,23).

Jony magnezu. Magnez jest niezbędnym elemen-
tem reakcji PCR, stanowiąc istotny czynnik aktywu-
jący polimerazę DNA (7,8,23). Składniki obecne w
mieszaninie reakcyjnej (matrycowy DNA, nukleoty-
dy, białko ze zltzowanych komórek bakteryjnych)
mogąw istotny sposób wpĘrvać na poziom wolnych
j onów magnęzL\ a tym samym na aktywno śc enzyma-
tyczną poli mer azy DNA. Należy więc do świ adczalntę
oznaczyć optymalne (dla każdej reakcji PCR) stęże-
nie Mg*2. Odbywa się to poprzezprzygotowanie sze-
regu probówek z mieszaninąPCR, nie zawterających
jednak jonów magne^L do których dodaje się odpo-
wiednio wztastające (zwykle o 0,5 mM) stężenie M8*',
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w granicach 1,0 do 3,0 mM. Przy opĘmalizacjtkon-
centracji jonów magnezu należy zwrócic szczegóIną
uwagę na dwa elementy: (1) całkowicieroztoptć,prze-
chowywany zwykle w temperaturze -20"C, rozhłór
(najczęściej 25 mM MgCl,) oraz (2) przed pipetowa-
niem - dokładnie go wymieszac (np. worteksem),
Stwierdzono, iż MgCl, podczas zamtńania wykazuje
tendencję do formowairia frakcji o różnej koncentracji
jonów Mg i dlatego też dol<ładna homogenizacja roz-
tworu jest niezbędna do pobrania właściwej ilości
MgCl,, a Ęm samym uzyskania oczekiwanego stężenia
końcowego w mieszaninie reakcyjnej PCR (8). Ruty-
nowe te sty amplif,rkacj i genowej wymagaj ą naj czę ściej
1,5-3,0 mM Mg*2 ale opisywano również reakcje, w
których obecność 1,0lub 4,0 mM MgCl, umożliwiĄ
uzys kan i e op§m alnych prod uktów amp lifft acj i, tzn. bez
ob ecno ści nie sp ecyfic zny ch amplikonów o odmiennej
od oczekiwanej masie molekularnej (2Ą.

Bufor enzymatyczny. Aktyłvność enzym aty czna
każdej polimerazy DNA jest optymalna w środowi-
sku właściwego dla niej i dołączonego buforu. Bufor
taki (10-krotnie skoncentrowany), dodawany jest w
ilości 5,0 pl do 45,0 pl pozostaĘch składników mie-
szaniny reakcyjnej PCR, Skład buforu za|eży od pro-
ducenta polimerazy i może się znacznie różnić mię-
dzy poszczególnymi dostawcami enzymu. Bufor taki
może już zawierać jony magnę^L (nvykle w koncen-
tracji 1,5 mM) co należy brać pod uwagę przy dobo-
rze opĘmalnego stężenia Mg*'. Rutynowe testy PCR
wymagają jednokrotnego (1x) stężenia buforu ęnzy-
matycznego jednak w niektórych przypadkach, np.
wykonując test RAPD PCR, większą powtarzalność
wyników uzyskuje się w obecności końcowego stęze-
nia 1,5x lub 0,75x odpowiedniego dla danej polime-
razy DNA buforu (2).

Polimeraza DNA. Wybór właściwego enzymu,
umożliwiaj ącego amplifikacj ę wybranego fragmentu
DNA, zależy od szeregu czynników. W badaniach ru-
tynowych największe zastosowanie znaj duj e polime-
r aza T aq, uzy skiwana p o c z ątkow o z b akter tt Th e rm u s
aquaticus, a obecnie na drodze rekombinacji geno-
wych, z komórek E. co]i zawierających plazmtd z ge-
nami koduj ącymi syntezę tego enzymu. Polimeraza Taq
jest stosunkowo tania i cechuje się wysokąwydajno-
ścią enzymaĘczną. Najczęściej dostępna jest w kon-
centracji 1 U fiednostka) lub 5 U w 1 pl buforu zawie-
rającego 50oń glicerolu. Rutynowo, do reakcji PCR o
objętości 25-50 p"Iużywa się 1-2,5 UpolimerazyTaq;
wy ższe j ej stężenia mogą być przy czynąsyntezy nie-
specyfi cznych produktów amplifikacj i, W przypadku
gdy w mieszaninie reakcyjnej można spodziewać się
obecności inhibitorów polimerazy (zwtązany ch np, z
użyciem nlę oczyszczonego matrycowego DNA lub
innego materiału wyjściowego, np. surowicy krwi),
zalęca się użycie większej liczby jednostek enzymu,
np . 4-5 U/5 0 pl mieszaniny reakcyjnej PCP. (23 , 24) ,

W ofercie handlowej dostępnych jest również sze-
reg innych niż Taq polimeraz DNA, różniących się

aktywności ą enzymaĘczną stopn iem oczy szczenla,
opornością na czynntki hamujące obecne w badanym
materiale biologicznym, stabilnościąna wysokie tem-
perafury. Należądo nich m.in. polimerazaTli (wytwa-
r zana pr zęz Th e rm o c o c c u s l i t o ra l i s), T fl (izolow ana z
Th erm u s fl a w s), T th (uzy skiwan a z Th e tm u s th erm o -
philus).ZnalazĘ one zwykle zastosowanie w reakcjach
amplifikacji, w których polimeraza Taq nie daje ocze-
kiwanych efektów Ma to często miejsce w przypad-
kach, w których maĘcowy DNA zawięraznacznąIicz-
bę zasad C i G, aprzęzto istnieje koniecznośćużycia
wyższych temperatur przyŁączania starterów lub też
amplifikowany DNA posiada złożonąstrukturę dru-
gorzędową. Odmienne niż polimer aza Taqenzymy sto-
suje się też często do amplifikacji DNA znajdującego
się w środowisku czynników hamujących ich aktyw-
ność, np. w przypadku wykrywania genu w kwasie
nukleinowym obecnym w surowicy lub innych pĘ-
nach ustrojowych (3, 23, 24).

0płmalizacja iwalidacia testu PGR

Opracowanie i standaryzacja każdej reakcji PCR
wymagaj ą przeprowad zenia szęr ęgu prób te stowych,
z użyciem zmiennych parametrów amplifikacji
(zwłaszc za temp erafu ry pr zyłączani a st arterów) or az
koncentracj i poszczególnych składników mieszaniny
reakcyjnej (szczególnie jonów magnezu, starterów i
polimerazy DNA). Badania te należy wykonać z ma-
teriałem referencyjnym w postaci kontroli dodatniej
(maĘcowy DNA zawierający amplifikowany gen)
oraz kontroli ujemnej (materiał genetyczny nie posia-
dający testowanego genu jak również, oddzielnąreak-
cj ę z mie szanin ą w której zamiast matryc owe go DNA
użyto wody). Optymalizacja opracowanej metody
amplifrkacj i wymaga często przeprowad zenia szętę-
gu testów wstępnych, w których zmiany doĘcząjed-
nego lub kilku wymienionych czynników. Najbardziej
istotny wpływ na uzyskane wyniki ma jednak zwykle
dobór odpowiedniej dla każdej reakcji PCR tempera-
tury przyłączania stafięrow (20,24). Zależy ona od
długości i sekwencji lżywanych oligonukleotydóq
tzn. zawartości zasadpurynowych (adeninę A i guani-
nę G) orazpirymidynowych (cytozynę C i tyminę T),
W przypadku starterów cechujących się wysokątem-
peraturą topnienia Tm, ich optymalna temperatura
przyłączania do maĘcowego DNA jest v,ryższa niż
starterów o niższejTm. Oznaczenie właściwej tempe-
ratury przyłączania oligonukleo§dóq j akąnaleĘ za-
stosować w danej reakcji PCR, wykonuje się poprzęz
wykonanie szeregu prób, zaczynając zwykle od tem-
peraturyniższej o ok. 5oC odwyliczonej dladanej pary
T m (mvłaszcza dla starterów b o gatych w zas ady A i T),
Uważa się, ze optymalny zakres tej temperaturyjestw
granicach 55-72"C ale niektóre startery wymagająnie-
kiedy ntższychtemperatur, np. poniżej 50"C (19,24).

Na opĘmalizacjętestu PCR, obok temperatlry prry-
łączanta starterów, mająteż wpływ inne czynniki.
Należą do nich m.in, temperatura I czas etapu wydłu-
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I stotną zaletąte stów diagno styc zny ch opartych na

znakowane fluorescencyjnie sondy oligonukleotydowe
(systern TaqMan; Perkin-Elmer), czas ten uległ jeszcze
znacznem;u skróceniu (22). Jeszcze większe możliwo-
ści daje przyszłośctowa technologia chipowa, umozli-
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kle również w Ęchpomteszczę-
zwłaszcza w laboratoriach nie

lokalowych - w innym pokoju),



wykonuje się amplifikację i analizę uzyskanych pro-
duktów. Wszelki sprzęt (pipety, końcówki z ftltramt,
worteksy, probówki. itp.) powinny być przeznaczonę
wyłącznie do PCR i nie używane (przenoszone) do
innych celów. StoĘ (preferowane komory laminarne)
przed i po uĄciu należy przetrzeć roztworami degra-
duj ącymi DNA (np. DNA-Erase ; DNA Away) oraz pod-
dać działaniupromieni IJV (najlepiej o długościfaliZlł
nm) przez 5 -2 0 min. co znacznie ( 1 05 - 1 06 r azy) zmniej -
sza ilość obecnego na nich egzogennego DNA (8,24).

Prob lemem zw lązanym z di agno styką mikrob io 1o -

gicznąopartąna PCR mogąbyć teZ uzyskane wyniki
fałszywie ujemne, wynikające np. z obecności w ba-
danej próbie inhibitorów polimerazy Taq,które powo-
dująże ęnzym staje się nieaktywny lub posiada znacz-
nie obniżonąskuteczność syntezy DNA, aprzęzto ba-
dany gen, mimo prawidłowego matrycowego DNA nie
jest amplifikowany (8, 23, 24). Standardowe metody
izolacjt i oczyszczania bakteryjnych kwasów nukle-
inowych pozwalajązwykle na usunięcie tych czynni-
ków hamujących ale w niektorychprzypadkach pozo-
stają one w analizowanych próbach. Brak oczekiwa-
nych produktów PCR moze również wynikać zntędo-
s t at e c zne go uwo lni eni a hlb o c zy szc zenia matryc o we -
go DNA, szczególnie w przypadku komórek drobno-
ustroj ów po siadaj ących grubą ścianę komórkową np.
grzybów lub prątków gruźltcy (],8,23).

podsumowanie

PCR jest niezwykle czułąmetodą która znajduje
coraz szersze zastosowanie w rutynowej diagnostyce
mikrobiolo gicznej. Istotną jej zaletąj est możliwość
i dentyf,rkacj i sp e cyficznych markerów geno§p owych
drobnoustroj ów bez koniecmości czasochłonnego eta-
pu ich inkubacji in vitro. Chociaż testy oparte na PCR
są szybkie, czlłę i specyficzne, na|eży mieć również
na uwadze ich ograniczenia, wynikające z możliwo-
ści uzyskania wyników fałszyłvie dodatnich lub fał-
szywie ujemnych, Optymalizacja PCR wymaga
u wz gl ę dni eni a s zere gu c zynników, zlv iązany ch zat ow -
no z przygotowaniem badanego materiału geneĘcz-
nego, doborem specyficznych starterów DNA jakteż
składników i parametrów reakcji amplifikacji geno-
wej. Opracowane i stosowane w praktyce laboratoryj-
nej testy diagnostyczne oparte na PCR wymagają od-
powiednich metod walidacji, z użyciem szeregu do-
datnich i ujemnych standardów kontrolnych. Automa-
tyzacja oraz skrócenie czasu i zwiększenie specyf,rcz-
ności metod opartych na PCR (system TaqMan; tech-
nologia chipowa) stanowią istotny postęp w diagno-
styce mikrobiologicznej drobnoustrojów i powinny
pr zy czynic się do szersze go wprowadzenia tych testów
do większej liczby laboratoriów.
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CooPER S.C., MCLELLAN G. J., RYCROFT A.
N.: Flora worka spojówkowego 70 zdrowych króli-
ków domowych (O ry cto lag us c unic ulus). (Conj unc-
tival flora observed in 70 healthy domestic rabbits
(Oryctolagus cuniculzs)). Vet, Rec. 149, 232-235,
2001 (8)

Określono skład mikroflory u,orka spojówkorł,ego 70 zdrowycb królików w
wieku 3-56 miesięcy Wymazy z worków spojówkowych posiewano na agar z

dodatkien klwi baraniej i podłoże Mac Conkeya i inkubowano w atmosferze
tlenowej i beztlenowej w 37"C Izolaty identyfikowano przy lżyciu zestawu te-

stów biochemicznych lD32 Staph, API 20NE Bakterie izolowano z 83% bada-

nych rvymazów. Najczęściej. bo lv 57% izolowano DNA-zoujemne gronkowce,

następnie Mjcrococcus (50% wymazóu,) i Baci}lus (l9% wymazórł,) Porradto

izolowano z worków spojówkowych Neisseria sp (8%), Pasteurc]]a sp (8%),

Colynebacterium sp (6%), Streptococcus sp |6%), Morare]]a ry. (a%) W a
przypadkach wyizolowano Weekse]]a, w 1 Aerononas sa]monicida, w 2 F]avo-
bacterjum indologenst w I LactobacillLLs ql Częściej izolorł,ano bakterie z wor-

ka spojówkowego królików w wieku do 12 micsięcy życia aniżeli od królików
stalsZych

G.


