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Real-time PGR assay (t-PGR) fot moleculal diagnosis of Shigatoxigenic Eschericilia coli
Summary

There is considerable progress of the molecular diagnosis of bacteria belonging to the Shigatoxigenic
Escherichia coli (STEC) group. Apart from the application of PCR tests, methods based on real-time PCR
(r-PCR) with fluorogenic labeled molecular probes play an important role. The aim,of this review was to
present the theoretical and practical aspects of r-PCR test and its practicality for laboratory identification of
STEC. The differences between classical PCR and r-PCR. tests, taking into account the possibility of auto-
matization, speed, specificity and mathematical analysis of the obtained results have]also been shown. The
paper likewise describes different variants of the r-PCR used for the identification of STEC-specific virulence
markers: Shiga toxin (stxl and stx2 genes), 0157 lipopolysaccharide (rfbOl57 gene), intimin (eae gene),
enterohemolysin (ehx gene) and the E. coli-specific 165 rRNA marker. It has been demonstrated that the
r-PCR test has many advantages in comparison with the classica| PCR assay, for instance a shorter time
needed to obtain the final results as well as a higher specificity. It has also been demonstrated that the r-PCR
method is a powerful tool for molecular diagnostics of microorganisms, including Shigatoxigenic E. coli, and
should be included in routine identification of these bacteria.
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Shigatoksyczneszczepy Escherichiacoli (STEC) są obie toksyny równocześnie (24). Innymi istotnymi
groźnym czynnikiem schorzeń narządowych i syste- czynnikami chorobotwórczości STEC są: białko adhe-
mowych u ludzi krwotocznego zapalenia jelita gru- zyjne intymina oraz enterohemolizyna (1, 3, 6). Inty-
bego (HC), hemolitycznego zespołu mocznicowego minawarunkujeprzyczepność komórekbakteryjnych
(HUS) i małopłytkowej plamicy zakrzepowej (TTP) do nabłonka jelitowego oraz powoduje w nim zmiany
(I, 2, I0, 26). Zródłem shigatoksycznych E. coli jest histopatolo giczne, określane jako ,,attaching-effacing"
przede wszystkim bydło, ktore będąc bezobjawowym (5, 8, 13). Wspomniana enterohemolizyna (Ehly) wy-
nosicielem, wydala te drobnoustroje zkałem do śro- wołuje natomiast in vivo lizę krwinek czerwonych
dowiska (22, 23). Stwierdzono, ze shigatoksyczne i uwolnienie jonów że7aza do środowiska, które wpły-
E. coliwystępująrówniezwprzewodziepokarmowym wają na wzrost i namnażanie się bakterii E. coli,
innych zwierząt domowych (świnie, owce, kozy), to- zwłaszcza grupy O15]:H] (28,ż9).
warzyszących (psy, koł), wolno zyjących(elenie) oraz
drobiu. więksioŚĆ inrót<cli u ludźi "i tr. śrpc zwią_ ldentyfikacia STEG

zana jestze spożyciemzanieczyszczonej kałem żyw- Identyfikacja bakterii STEC opiera się na izolacji
nościpochodzeniazwieruęcego(mięsowtrakcieuboju kolonii zpożywek selektywnych, które poprzedzone
i obróbki poubojowej, mleko, przetwory mleczne), roś- jest etapem przednamnażanla (enrichment) zużyciem
linnego (warzywa, owoce, soki owocowe) oraz wody podłoży płynnych. Wyosobnione bakterie są następ-
przeznaczonej do konsumpcji lub celow gospodar- ntę oznaczane gatunkowo za pomocą szeregu testów
czych (mycie i nawadnianie). Ponadto możliwa jest biochemicznych oraz, po stwierdzeniu przynaleznoś-
transmisja szczepów STEC, będąca wynikiem bezpo- ci do rodzajuE. coli,badane wkierunkutypowych dla
średnich kontaktow człowiek zwierzę i człowiek- STEC czynnikow patogenności. Procedury te sąza-
człowiek. zwyczaj czaso- i pracochłonne, a uzyskane rezultaty
Głównym czynnikiem patogenności, ajednocześnie nie zawszę jednoznaczne, Wprowadzęnię metod opar-

markerem świadczącym o przynalezności bakterii tych na biologii molekulamej, przede wszystkim na
E. coli do grupy STEC, jest toksyna shiga, występują- amplifikacji określonych genów zapomocąpolimera-
ca w dwoch podstawowych odmianach: Stxl i Stx2. zowej reakcji łańcuchowej (PCR), znacznie uspraw-
Szczepy bakteryjne mogą wyhvarzac Stxl, Stx2 lub niło proces specyficznej i szybkiej diagnostyki drob-



Tab. 1. Charakterystyka metod opartych na r-PCR używa-
nych do idenĘfikacji wybranych markerów chorobotwórczoś-
ciE. coli należących do grupy STEC

noustrojów, w tym należących do STEC (16,20,27,
24). Większość klasycznych testów PCR stosowanych
do wykrywania shigatoksycznych szczępów E. coli
opiera się na idenĘfikacji genów kodujących wytwa-
rzanie toksyn shiga (geny stxl i stx2), intyminy (gen
eae) lub enterohemolizyny (gen ehx) (19). W celu
okre ś leni a wywołuj ącej u ludzi naj wi ęc ej przyp adków
chorobowych grupy serologicznej E. coli O157, opra-
cowano również testy umożliwiające identyfikację
genu kodującego syntezę lipopolisacharydu O157
(rfbOl57) oraz anĘgenu rzęskowego H7 (flic) (3, 6,
24).MożIiwe jest także oznaczenie kilku wybranych
markerów genotypowych j ednocześnie, przy lżycll
reakcji multiplex PCR (m-PCR) (8, I0, 20-23,3 l, 33).

W ostatnim okresie wprowadzono do diagnostyki
molekularnej drobnoustrojow metodę real-time PCR
z użyciem barwników (SYBR Green) oraz znakowa-
nych barwnikami fl uorescencyj nymi sond molekular-
nych: TaqMan, Fluorescence Resonance Energy Trans-
fer (FRET) oraz Molecular Beacons (MB). Metoda ta
skróciła czas prowadzonych badań do kilkudziesięciu
minut oraz umożliwiła wysoce swoistą i dającą się
określ ić ilościowo możliwość identyfikacj i materiału
geneĘ cznego w b adanych probkach bio l o gic zny ch (9,
74,76-18, 30),

0dmiany tea!-time PGR

Testy diagnostyczne oparte na ręal-time PCR moz-
na podzielić na dwie grupy: nieswoiste i swoiste. Do

, Medycyna 1Yg1,,2ll(}4, 6ll (7)

metod nieswoisĘch, umozliwiających jedynie ilościo-
we określenie powstałego produktu reakcji amplifika-
cji, ktorym jest dwuniciowy DNA, za|icza się odmia-
nę SYBR Green (4,14,16). Do metod swoistych, po-
zwalających na ilościowe i jakościowe określenie
otrzymanego produktu, za|icza się: TaqMan, FRET
oraz Molecular Beacons (2, 7,9, Iż, I7 , 18,25, 30),
Ogolna charakterystyka reakcji oparĘch na r-PCR,
słuzących do identyfikacji wybranych markerow cho-
robotwórczości E. c o li należących do STE C (rfbO 1 5 7,
stxl, stx2, eae, ehx) oraz obecności charakterystycz-
nego dla E. coli genu 165 rRNA, przedstawiona zo-
stała w tab. 1.

SYBR Gleen

SYBR Green stanowi najprostszą niespecyficzną
odmianę testu r-PCR. Nazwa pochodzi od barwnika
SYBR Green I, ktory łączy się, podobnie jak bromek
etydyny w klasycznym PCR, z powstającym produk-
tem amplifikacji, jakim jest dwuniciowy DNA. Efek-
tem tego jest emisja fluorescencji, mozliwa do analtzy
przęz odpowiedni detęktor. Gdy kwas nukleinowy zo-
stanie zdenafurowany w przebiegu kolejnego cyklu
PCR, a tym samym podwójna nić DNA ulegnie rozłą-
czeniu, barwnik odłącza się od rozdzielonych nici
i fluorescen cja zantka (4, 7 4, 1 6). Wadą tej metody j est
uzyskiwanie wyników dla każdego dwuniciowego pro-
duktu reakcji, niezależnie od faktu, czy otrzymany
DNA jest poszukiwanym produktem, czy też produk-
tem powstaŁym na skutek zanieczyszczenia próbki
obcym DNA. Typowym urządzeniem wykorzystywa-
nym do idenĘfikacj i szczep ów S TEC metodą re al-time
PCR w odmianie SYBR Green jest Light Cycler firmy
Roche Applied Science. Pozrłvala on na uzyskanie i od-
czyt specyficznychwynikow amplifikacji w czasie ok.
40 min. (14).

TaqMan

Metoda ,,TaqMan 5' nuclease" umozliwia szybką
swoi stą i w pełni zautomaĘ zowaną amplifi kacj ę DNA,
Test opiera się na hydrolizie, przez polimerazę Taq,
sondy oligonukleotydowej znakowanej barwnikami
fluorescencyjnymi. Możliwe jest to dzięki unikalnym
właściwościom enzymu Taq, ktory obok cech polime-
r azy wykazuj e równo cze śnie właś c iwo ś c i 5' -3' - e gzo -
nukleazy. Sonda nukleotydowa stosowana do testu
TaqMan znakowana jest dwoma barwnikami, określa-
nymi jako repońer (barwnik wzbudzający) i quencher
(barwnik tłumiący). Barwnikami wzbudzającymi
sąnajczęściej FAM (6-karboksyfluoresceina) i TET
(6-karboksy-tetrachlorofluoresceina), natomiast rolę
quenchera pełni zwykle zwtązek określany skrótem
TAMRA (6-karboksy-tetrametylo-rodamina) (9, 17,
30, 32). Reporter dołączony jest w sondzie TaqMan
dojej końca 5', aquencher do końca 3' . Przędreakcją
barwnik tfumiący wpĘrva na barwnik wzbudzający,
hamując jego fluorescencję. Po zwlązaniu się sondy
z maĘcowym DNA i hybrydyzacji specyficznych star-
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Ryc. 1. Sonda TaqMan. A: Na końcach sondy oligonukleoty-
dowej znajdują się barwniki fluorescencyjne: reporter (R)
i quencher (Q). B: Polimeraza Taq (P) powoduje degradację
sondy i uwolnienie reportera do środowiska. Następuje znie-
sienie hamującego działania quenchera i wzbudzenie promie-
n iowania przez reporter a

terów PCR następuje aktywacja polimerazy,ktora do-
ciera do miejsca przyłączenia sondy z kwasem DNA
i degradując zawarte w niej nukleoĘdy, uwalnia re-
portera do mieszaniny reakcyjnej. Następuje zniesie-
nie hamującego oddziaĘwania quenchera i wywoła-
nie fluorescencji przez reportera (ryc. 1). Powtarza-
jące się cykle amplifikacyjne powodują wzrost ilości
uwolnionego barwnika do otoczenia, a tym samym
ogólny wzrost fluorescencji wykrywany odpowiednim
detektorem, np, ABI Prism 7700 ftrmy Applied Bio-
systems (9, 15, 17, 18, 30).

Konstruuj ąc sondę molekularn ą używanąw syste-
mie TaqManna|eży zwrócic uwagę, aby jej tempera-
tura topnieniabyła około 10'C wyższa niz temperatu-
ra topnienia starterów. W takim lkładzię reakcja am-
plifikacji i aktywność sondy przebiegnie prawidłowo,
tzn. w pierwszej kolejności nastąpi jej hybrydyzacja
z matrycowym DNA, a dopiero póżniej przyłącząsię
specyficzne dla danego genu STEC startery PCR.

W skład mieszaniny reakcyjnej ,,TaqMan 5' nucle-
ase" wchodzą, oproczwspomnianej sondy molekular-
nej: polimeraza DNA AmpliTaq Gold (np. Applied
Biosystem), enzym UNG (AmpErase uracylo-N-gli-
kozylaza), barwnik ROX (6-karboksy-s-rodamina),
umożliwiający standaryzację reakcj i oraz pozostałe
składniki, analogicznie jak w klasycznym teście PCR,
tzn.: bufor enzymatyczny, jony magnezu, nukleotydy
oraz specyftcznę dla danego amplifikowanego frag-
mentu genomu startery oligonukleotydowe. Istotną rolę
w przebiegu reakcji real-time PCR odgrywa enzym
LING, ktory o dpowi ada za de gr adacj ę niepoządane go
DNA, jaki może być obecny w mieszaninie reakcyj-
nej na skutek jej zaniecryszczenia. Aktylvacja LING
następuje w temperaturze 50oC, w pierwszym cyklu
procesu amplifikacji. Enzym ten ulega unieczynnie-
niu rv temperailrze 95"C, po akĘwacji polimerazy Taq.
Uzyskane w metodzie r-PCR produkty amplifikacji
charakteryzuj ą się znacznie mniej szą długo ścią wy-
noszącą od 40 do 1 50 par zasad (pz), niżw przypadku
klasycznego testu PCR, w którym otrzymuje się zwyk-

le amplikony o wielkości od 100 do 3000 pz (9, I7,
I8). Związane jest to zużyciem starterów oligonukle-
otydowych fl ankuj ących niewielki tylko fragment po-
wielanego genu, któryjednak za'.vireraw sobie sekwen-
cje komplementarne do uzytej sondy TaqMan.

FRET

Metoda FRET cechuje się równoczesnym uzyciem
dwóch znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi
s ond o li gonukleotydowy ch (2, 2 5). Każda z nich mar -
kowana jest innym fluorochromem, znajdującym się
na r óżny ch końc ach łańcucha oli gonukleotydowe go,
tzn. jeden z barwnikow znajduje się na końcu 5' pierw-
szego łańcucha, drugi barwnik znajduje się na końcu
3' drugiego oligonukleotydu. Sekwencje sond są do-
bierane w taki sposób, aby po hybrydyzacjtzmatryco-
wym DNA znajdowaĘ się one w odległości od 1 do
5 nukleotydow. Takie połozenie określa się mianem
głowa-ogon (head-to-tail) ( 1 6). Wyemitow ane przez
detektor promieniowanie o określonej długości powo-
duje wzbudzenie pierwszego barwnika sondy, który
pr zekanĄ ąc energi ę drugiemu b arwnikowi, p owoduj e
jego aktywację i emisję promieniowania (ryc. 2). Po-
miar fluorescencji barwników odbywa się wyłącznie
w czasie hybrydyzacji sondy zbadanymmatrycowym
DNA, za pomocąodpowiednich detektorów (np. Light
Cycler). Na etapie wydłużanta i denaturacji barwniki
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Ryc. 2. Sonda FRET. A: Na końcach sond znajdują się dwa
różne barwniki fluorescencyjne. W trakcie hybrydyzacji z ma-
trycowym DNA oraz aktywacji polimerazy Taq (P) sondy
zbliżająsię do siebie. B : Promien iowanie wysłan e przez ur zą-
dzenie analizujące powoduje wzbudzenie barwnika 1 (D1).
C: Wzbudzony barwnik wywołuje transfer energii i aktywa-
cję barwnika 2 (D2). D: Indukowany barwnik 2 wywołuje
fluorescencję, analizowaną przez urządzenie rejestrujące



oddalone są od siebie i fluorescencja nie następuje.
Do naj częściej uĄrwanych w tej odmianie r-PCR barw-
ników fluorescencyjnych należą: LC Red 640 (ester
N-hydroksyburszĘmimidowy) i LC Red 705 (705-ami-
dofosforyn) (25,32).

Molecular Beacons (MB)

Uzywane w tym wariancie testu r-PCR sondy mo-
lekularne mająksztakkolistej pętli, ktorej końce bieg-
ną równolegle do siebie nakształt spinki do włosów.
Na końcach takiej sondy znajdująsię barwniki, połą-
czone są ze sobą za pomocą odpowiednich wiązań
chemicznych, W takiej postaci sonda molekulamajest
nieaktywna, gdyż fluorescencja jednego barwnika (re-
porter) th,rmiona jestprzez drugi barwnik (quencher),
którym jest DABCYL (kwas 4-dimetylaminofenyla-
zobenzoesowy) (7). Hybrydyzacja sondy z matryco-
wym DNA powoduje przerwanie połączenia mostko-
wego pomiędzy reporterem a quencherem. W tej me-
todzie, w przeciwieństwie do TaqMan, temperatura
topnienia sondy powinna być zbliżonado temperatury
topnienia startera, ponieważ największą wartość flu-
orescencji stwierdza sięna etapie przyłączania MB do
matrycowego DNA. W momencte zmiany temperatu-
ry sonda wraca do pierwotnego kształtu i fluorescen-
cja zanika (7, 30).

0dczyt wyników
W przebiegu każdego procesu PCR występują

3 fazy : logarytmiczna, liniowa i końcow a. F aza loga-
rytmtczna obej muj e pierwsze cykle reakcj i, ptzebie-
gaj ące specyfi cmi e i b ardzo p r ecy ą, jnie, ze 7 00%o ęfęk-
tyłvnością. W fazię drugiej, liniowej, substraty zaazy-
nają stopniowo się wyczerpywać, dynamika reakcji
zwalnia, a powstałe produkty na skutek dziaŁaniawy-
sokiej temperatury zaczynająule gać proc esowi de gra-
dacji. Ostatnim etapem jest faza końcowa, w ktorej
reakcja zatrzymuje się na skutek całkowitego wyczer-
pania się substratow. W tradycyjnym teście PCR wy-
krywanie produktów amplifikacji odbywa się w fazie
końcowej i polega na ich rczdziale w zelu agatozo-
wym w procesie elektroforezy, co wymaga czasu i na-
kładu pracy. Uzyskany w trakcie klasycznej reakcji
PCR produkt widoczny jest w żelu agarozorym w po-
staci prązka, którego masa określana jest poprzęzpo-
równanie zę znanym wzorcem (markerem). Istnieje
jednak niebezpieczeństwo uzyskania wyniku fałszy-
wie dodatniego, np. w przypadku zanieczy szczeniaba-
danej probki DNA p o cho dząc ym z inny ch, wcze śni ej
wykonywany ch analtz lub kwas em nukle inowy m znaj -
dującym się w otoczeniu (w pomieszczeniu laborato-
ryjnym). Ponadto, klasyczny test PCR umożliwia wy-
Łącznie identyfikację produktu amplifikacji, a nie po-
zwala określió, jaka ilość DNA byławcześniej doda-
na do mieszaniny reakcyjnej. Innym ograniczeniem
klasycznego PCR jest możliwość uzyskania podczas
elektroforezy prążków widocznych słabo w świetle lrV.
Nie ma wtedy pewności, czy otrzymany wynik jest re-

Ryc. 3. Wykres obrazujący kinetykę reakcji real-time PCR
(szczegóły w tekście)

zlltatem dodatnim, czy ĘIko fałszywie dodatnim, na
skutek przeniknięcia produktu do sąsiedniego rowka
w zelu lub zanieczyszczenia go w trakcie wykonywa-
nia czynności laboratoryjnych, Z tego względu ko-
nieczne j es t ntęraz powtórzenie reakcj i lub modyfi ka-
cj a j ej parametróq co wy dłuża czas niezb ędny do diag-
nozy czynnika zakażnego. Dodatkowo, bromek ety-
dyny, uzywany do barwienia amplikonóq wykazuje
działantę teratogenne i może stanowić ntebezpieczeh-
stwo dla osób wykonujących elektroforezę agarozo-
wą produktow reakcji PCR.

W metodzie real-time PCR wynik podawany jest
w postaci wartości liczbowych lub odpowiadających
imwykresow (ryc. 3). Rejestracja i matemaĘcznaana-
lizauzyskanych w tej metodzie rezultatów rozpoczy-
na się juz od pierwszego cyklu amplifikacji i obejmu-
je kilka istotnych elementów. Naleządo nich: linia gra-
niczna (tre sho ld), fl uore sc encj a reportera (normaliz ed
reporler, Rn), przyrost fluorescencji (ARn), cykl gra-
nlczny (cycle tre sho ld, Ct), kr zyw a topnieni a (me lting
curv e) or az kr zyw a standary zacyj na ( s t an dard curve ),
umozliwiająca określenie czułości testu r-PCR (2,7,
9, 12,25,30).

Linia gr aniczna obliczana j est j ako 1 0 -krotno ś ć o d-
chylenia standardowego (SD) dla średniej zmierzonych
fluorescencj izpierwszych kilku cykli reakcji amplifi-
kacji. Wartość tę umieszcza się na wykresie w postaci
poziomo biegnącej linii, a wszystkie wartości fluores-
cencji ponizej niej uwaza się za nieistotne w przebie-
gu reakcji (emisja tła).

Flu o re s cencj ę rep o rte r a oblicza się pr zez p o dział
fluorescencji barwnika właściwego (reportera) przez
fluorescencj ę barwnika referencyj ne go (np, ROX).

Przyrost fl uorescencj i stanowi wynik odejmowa-
nia Rn od uśrednionych wartości fluorescencji w pierw-
szychcyklach,

Cykl graniczny stanowi taki numer cyklu w prze-
biegu r-PCR, w ktorym następuje przecięcie się ARn
zliniągraniczną.

Krzywa topnienia. Otrzymane w r-PCR produkty
reakcji, mimo bardzo wysokiej jej specyficzności, nie
zawsze sąjednakowe, gdyż mogąróżnić się jednąlub
dwiema parami zasad. Ze względu na zmiany w za-
wartości zasad G-C, uzyskane amplikony cechują się
odmienną temperaturą topnienia, a tym samym emisją

Linia graniczna

Liczba cykli
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fluorescencji, dzięki czemu mozliwe jest ich bardzo
dokładne zróżnicowanie. W Ęm celu uzyskany pro-
dukt testu r-PCR poddaje się działaniu temperatury
w przedziale od 40'C do 80'C. W ściśle określonym
dla każdego amplikonl pr zedziale temperaturowym
dochodzi do gwahownego wzrostu fluorescencji, która
następnie, po obnizeniu temperatury gwałtownie maleje.

Krzywa standaryzacyjna. Czułość testu r-PCR wy-
znacza się zapomocą krzywej stand aryzacyjnej (stan-
dard curve), która pokazuj e liniową zal eżnośc pomię-
dzy ilością użytego do analizy DNA (podawaną np.
w jednostkachtworzących kolonie CFU) a warlością
Ct (cykl graniczny) (9,12,I7,30),

podsumowanie

Real-time PCR stanowibardzo czułą szybką i no-
woczesną molekularną metodę diagnostyc zną ktora
staje się corazbardziej popularnai znajduje szerokię
zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej. Zastoso-
wanie barwników fl uorescencyjnych (metoda SYBR
Green) oraz znakowanych fluorochromami sond mo-
lekularnych: TaqMan, FRET oraz Molecular Beacons
(MB) skróciło czas prowadzonych badań do kilkudzie-
sięciu minut orazumożIiwiło wysoce swoistąi dającą
się określić ilościowo możliwość identyfikacji charak-
terystycznych dla shigatoksycznych E. coli markerów
genotypowych (stxl , stx2, rfbO157, eae, ehx, 16S
rRNA). Te istotne zalety r-PCR w porównaniu z kla-
sycmąmetodąamplifikacji genotypowej sprawiĘ że real-
time PCR stanowi istotrry postęp w diagnosĘce mikro-
b i o l o gic znej drobnoustroj ow i należy sądzic, że zosta-
nie w najbliżsrym czasię wprowadzony do rutynowej
identyfikacji bakterii należących do grupy STEC.
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