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S t r e s z c z e n i e

Przedmiotem pracy było zastosowanie metody Real-time PCR opartej na wykorzystaniu nukleolitycznych sond typu 
TaqMan do wykrywania markera wirulencji Bacillus anthracis – genu pag oraz specyficznej sekwencji chromosomalnej rpoB. 
Opracowano również reakcję multiplex Real-time PCR pozwalającą na równoczesną amplifikację i wykrywanie wymienione-
go genu oraz specyficznej sekwencji chromosomalnej.

Badania przeprowadzono z użyciem jednego szczepu szczepionkowego i czterech szczepów terenowych laseczki wągli-
ka. Przy ocenie swoistości testów wykorzystano izolaty różnych gatunków rodzaju Bacillus oraz szczepy sześciu innych ga-
tunków drobnoustrojów. Do badań użyto zestaw do PCR QuantiTect (Qiagen) oraz startery swoiste dla genu pag kodującego 
białko PA i startery do amplifikacji fragmentu specyficznego dla sekwencji chromosomalnej.

Reakcja PCR pozwoliła na wykrycie badanych genów na podstawie obserwacji krzywej amplifikacji. Czułość i liniowość 
reakcji określono korzystając ze współczynnika regresji. Wykazano wysoki współczynnik regresji wynoszący 0,99 dla wszyst-
kich reakcji.

Testy Real-time charakteryzowały się wysoką czułością i specyficznością.

Słowa kluczowe: Bacillus anthracis, Real-time PCR, sondy TaqMan

S u m m a r y

The aim of the study was to apply the real-time PCR with TaqMan probes for the detection of Bacillus anthracis virulence 
marker – gene pag and specific chromosomal sequence rpoB. The multiplex Real-Time PCR was also elaborated, which al-
lows simultaneous amplification and detection of this gene and the specific chromosomal sequence.

The research was conducted on one vaccinal and four field strains of Bacillus anthracis. The assessment of the specificity 
of the tests involved isolates of other species of the genus Bacillus as well as strains of six other species of microorganisms. 
The studies were conducted with the PCR QuantiTect kit (Qiagen) and primers specific for the gene pag coding PA protein 
and primers for the amplification of the specific chromosomal sequence.

PCR enabled the detection of genes under examination by the observation of amplification curves. The sensitivity and lin-
earity of the reactions were determined using a regression coefficient. A high regression coefficient of 0.99 was demonstrated 
for all the reactions.

The Real-time tests were highly sensitive and specific.
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WSTęP
Bacillus anthracis jest Gram-dodatnią laseczką wy-

twarzającą w środowisku zewnętrznym, przy dostępie 
tlenu, przetrwalniki. Endospory są bardzo oporne na 

niesprzyjające warunki środowiska i są w stanie prze-
trwać w glebie nawet kilkadziesiąt lat (1). B. anthracis 
wywołuje zakaźną chorobę zwaną wąglikiem. Szcze-
gólnie wrażliwe na zachorowanie są zwierzęta rośli-
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nożerne, rzadziej występuje u wszystkożernych, mię-
sożernych oraz u ludzi. U człowieka, w zależności 
od drogi zakażenia wąglik może przebiegać w trzech 
postaciach: skórnej, związanej z uszkodzeniem i zaka-
żeniem skóry, płucnej w wyniku wdychania przetrwal-
ników wąglika oraz jelitowej wskutek spożywania zaka-
żonej żywności lub wody (2, 3, 4, 5).

Obecnie w Europie notuje się corocznie sporadycz-
ne przypadki wąglika. Jednak za celowością badań 
nad tym drobnoustrojem przemawia możliwość nie-
kontrolowanego importu surowców i produktów po-
chodzenia zwierzęcego z terenów, gdzie wąglik wystę-
puje nadal enzootycznie, jak na przykład w niektórych 
krajach Azji, Afryki, Ameryki Północnej, byłego Związ-
ku Radzieckiego (Kazachstan, Tadżykistan) (5, 6, 7). 
Wskazuje na to również wymienianie laseczki wąglika 
na pierwszym miejscu w wykazie czynników broni bio-
logicznej i coraz bardziej niepokojąco sygnalizowany 
bioterroryzm. Głośne przypadki wykorzystania lase-
czek wąglika miały miejsce w 2001 roku w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie bakterie zostały rozesłane w 
przesyłkach pocztowych adresowanych do ważnych 
instytucji państwowych (8).

J e d n ą  z  m e t o d  i d e n t y f i k a c j i  B.  a n t h -
r a c i s  j e s t  b a d a n i e  h o d o w l a n e. Rutynowa 
diagnostyka laboratoryjna jest jednak czasochłonna. 
Opiera się ona na ocenie morfologii kolonii, właściwo-
ściach fizjologicznych oraz biochemicznych.

B. anthracis jest blisko spokrewniony z kilkoma ga-
tunkami laseczek występującymi w środowisku, takimi 
jak B. cereus, B. mycoides i B. thuringiensis (9, 10). 
Duże podobieństwo genetyczne tych gatunków, może 
stwarzać problemy przy identyfikacji z użyciem kon-
wencjonalnych metod diagnostycznych (11, 12, 13).

Coraz szersze zastosowanie w rozpoznawaniu 
laseczek B. anthracis mają metody oparte o amplifi-
kację wybranych fragmentów DNA (14). Dzięki swo-
istym starterom możliwe jest wykrycie genów B. anth-
racis zlokalizowanych w DNA plazmidu pXO1 (15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21) oraz pXO2 (20, 22, 23). Stwierdzenie 
u B. anthracis obecności wspomnianych plazmidów 
świadczy o wirulencji badanego szczepu, co ma war-
tość diagnostyczną (10, 24, 25).

Stosowane w laboratoriach konwencjonalne testy 
PCR oraz Real-time PCR stanowią wartościowe narzę-
dzie diagnostyczne (1, 26, 27). Zastosowanie Real-ti-
me PCR przynosi rozwiązanie większości problemów 
istniejących w klasycznej metodzie PCR. Technika ta 
skraca czas oczekiwania na wynik, zmniejsza ryzyko 
kontaminacji próbki ze względu na brak obróbki po 
amplifikacji oraz pozwala na zwiększenie czułości i 
skuteczności metody (10).

Celem prezentowanych badań było zastosowanie 
metody Real-time PCR, opartej na wykorzystaniu sond 
nukleolitycznych TaqMan, do wykrywania genu zlo-
kalizowanego w DNA plazmidu pXO1 (gen pag) oraz 
specyficznej sekwencji chromosomalnej rpoB szcze-
pów B. anthracis (10, 28). W badaniach wykorzystano 
również reakcję multiplex Real-time PCR pozwalającą 

na równoczesną amplifikację i wykrywanie genu pag 
oraz specyficznej sekwencji chromosomalnej.

MATERIAł I METODy

Szczepy bakteryjne. Badania przeprowadzono 
przy użyciu szczepionkowego szczepu B. anthracis 
(BS4). Do oceny swoistości testów wykorzystano czte-
ry szczepy terenowe (B.a.1/47, B.a.3/47, B.a.15/93, 
B.a.16/96), izolaty innych gatunków rodzaju Bacillus, tj. 
2 szczepy B. cereus: B. cereus ATCC 11778, B. cereus 
1470 oraz po jednym szczepie B. brevis 1114, B. sub-
tilis ATCC 6633 i B. megaterium 1534. Dodatkowo do 
doświadczenia włączono szczepy innych gatunków 
drobnoustrojów: Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Listeria monocytogenes ATCC 7644, Pasteurella multo-
cida M1404, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonel-
la typhimurium ATCC 14028 i Klebsiella pneumoniae 
ATCC 13883. Wszystkie szczepy B. anthracis użyte do 
badań pochodziły z kolekcji drobnoustrojów Zakładu 
Mikrobiologii PIWet-PIB. Z kolekcji tej otrzymano rów-
nież szczepy referencyjne innych gatunków bakterii. 
Natomiast szczep P. multocida M1404 pochodził z Na-
tional Animal Disease Centre, Ames, Iowa, USA.

Izolacja DNA. Każdy szczep posiewano na 1 ml pod-
łoża TSB (bioMérieux). Posiewy inkubowano 18 godz. 
w temp. 37°C. Hodowlę bakteryjną wirowano przez 
10 min. przy 7500 obr./min. Supernatant usuwano a 
osad używano do izolacji DNA przy użyciu zestawu 
Genomic Mini (zestaw do izolacji DNA z bakterii, hodow-
li komórkowych i tkanek stałych) firmy A&A Biotechno-
logy, Gdynia, Polska. Osad z każdej próbki zawieszano 
w 100 μl buforu Tris. Próbki poddawano wstępnej inku-
bacji z dodatkiem 10 μl mutanolizyny (Sigma) – 1 mg/ml 
przez 10 min. w temp. 37°C. Dalej postępowano wg 
protokołu podanego przez producenta.

Koncentrację otrzymanego DNA określano spektro-
fotometrycznie przy użyciu GeneQuant pro RNA/DNA 
Calculator, GE Healthcare – Amersham Biosciences.

Startery i sondy. W oparciu o dane z piśmiennictwa 
wybrano sekwencje starterów i sond do amplifikacji 
(10). Charakterystykę starterów i sond nukleolitycz-
nych TaqMan do reakcji przedstawiono w tabelach 1 
i 2. Zostały one zsyntetyzowane w Pracowni Sekwen-
cjonowania DNA IBB PAN.

Tabela 1. Charakterystyka starterów użytych do Real-time 
PCR.

Startery Sekwencja Wielkość 
produktu Koncentracja

rpoB
gene

rpoB-S
CCACCAACAGTA-
GAAAATGCC

175 pz 0,3 μM

rpoB-R
AAATTTCACCA-
GTTTCTGGATCT

pag

PA-S
CGGATCAAG-
TATATGG-
GAATATAGCAA

204 pz 0,3 μM

 PA-R
CCGGTT-
TAGTCGTTTCTA-
ATGGAT
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Tabela 2. Charakterystyka sond nukleolitycznych użytych do 
Real-time PCR.

Sondy TaqMan Sekwencja Koncentracja

rpoB 
gene

rpoB-TM
5’-FAM-ACTTGTGTCTCGTT-
TCTTCGATCCAAAGCG-
TAMRA-3’

0,4 μM

pag

PA-TM
5’-FAM-CTCGAACTGGAGTG-
AAGTGTTACCGCAAAT-
TAMRA-3’

0,4 μM

PA-BHQ
5’-HEX-CTCGAACTGGAGTG-
AAGTGTTACCGCAAAT-
BHQ-3’

0,4 μM

Real-time PCR. Reakcję prowadzono w probów-
kach optycznych MicroAmp Optical Tube zamykanych 
wieczkami optycznymi Optical Caps (Applied Biosys-
tems). W badaniach wykorzystano zestaw QuantiTect 
Probe PCR Kit (Qiagen). Zestaw ten stanowi miesza-
nina polimerazy HotStarTaq, buforu QuantiTect Probe 
PCR, dNTP, 8 mM MgCl2 oraz barwnika referencyjnego 
ROX , gotowa do użycia po dwukrotnym rozcieńczeniu 
w wodzie.

Reakcję Real-time PCR z użyciem primerów rpo-S i 
rpo-R, w celu wykrycia obecności sekwencji chromo-
somalnej rpoB, wykonano w 25 μl mieszaniny reakcyj-
nej zawierającej 500 ng DNA, 1,0 μM każdego primera 
oraz 0,4 μM sondy TaqMan znakowanej barwnikami 
fluorescencyjnymi FAM (reporter) i TAMRA (akceptor).

Amplifikację z zastosowaniem starterów PA-S i PA-R 
przeprowadzono w objętości 25 μl mieszaniny reakcyj-
nej zawierającej 500 ng DNA, 0,3 μM każdego primera 
oraz 0,4 μM sondy TaqMan znakowanej barwnikami 
fluorescencyjnymi FAM (reporter) i TAMRA (akceptor) 
oraz HEX (reporter) i BHQ (akceptor).

Zakres czułości i liniowości reakcji oznaczono pod-
dając amplifikacji szereg 10-krotnych rozcieńczeń DNA 
uzyskanego ze szczepu BS4 o koncentracji wyjściowej 
500 ng/reakcję.

Reakcje Real-time PCR prowadzono w aparacie 
Mx3005P® (Stratagene) z oprogramowaniem MxPro 
– Mx3005P v3.20. Reakcja obejmowała 45 cykli denatu-
racji i hybrydyzacji/wydłużania starterów (94°C/15 sek., 
60°C/1 min), poprzedzonych 15 min inkubacją w 95°C. 
Pomiar fluorescencji prowadzony był w każdym cyklu 
PCR na etapie hybrydyzacji/wydłużania starterów.

WyNIKI

Spektrofotometrycznie określano koncentrację 
matrycowego DNA, która wynosiła około 100 ng/μl.

W pierwszym etapie pracy wykonywano test PCR 
na obecność sekwencji chromosomalnej rpoB. Wyni-
ki określano poprzez wartość Ct (threshold cycle), to 
jest numer kolejny cyklu PCR, w którym poziom fluore-
scencji emitowanej z probówki przekroczył wartość tła. 
Rycina 1a przedstawia krzywą amplifikacji reakcji prze-
prowadzonej ze starterami rpoB-S i rpoB-R oraz sondą 
rpoB-TM. Uzyskane wartości Ct wahały się w granicach 
17,55 do 37,20. Czułość reakcji Real-time PCR, wyra-
żoną jako ilość wykrywanego DNA na przeprowadzo-
ną reakcję, określono na poziomie 50 fg/reakcję. Linio-

wość reakcji określono korzystając ze współczynnika 
regresji. Reakcję uznawano za liniową przy R2 ≥ 0,980 
(29). Dla amplifikacji rozcieńczeń matrycy zawierają-
cych od 500 ng do 50 fg DNA wykazano wysoki współ-
czynnik regresji wynoszący 0,997 (ryc. 1b).

Obecność badanego genu pag zlokalizowanego 
w DNA plazmidu pXO1 stwierdzono na podstawie 
obserwacji krzywych amplifikacji w reakcji polimery-
zacji łańcuchowej z zastosowaniem starterów PA-S 
i PA-R oraz dwóch sond PA-TM i PA-BHQ. Uzyska-
ne wartości Ct wahały się w granicach 17,98-40,76 
dla sondy PA-TM. Czułość reakcji określono na po-
ziomie 50 fg/reakcję (ryc. 2a). Współczynnik regresji 
(R2 = 0,999) wskazuje na wysoki stopień liniowości 
reakcji (ryc. 2b). W przypadku zastosowania sondy 
PA-BHQ uzyskano porównywalne wartości Ct od 18,84 
do 40,45 (ryc. 3a). Czułość reakcji określono na po-
ziomie 50 fg/reakcję. Wykazano wysoki współczynnik 
regresji wynoszący 0,996 (ryc. 3b).

W przypadku reakcji multiplex Real-time PCR po-
zwalającej na równoczesną amplifikację i wykrywanie 
genu pag oraz specyficznej sekwencji chromosomal-
nej rpoB uzyskane wartości Ct wynosiły 15,52-39,13 
dla genu pag oraz od 15,58 do 39,85 dla genu rpoB 
(ryc. 4a). Wykazano, że czułość wynosiła 50 fg/reakcję. 
Współczynnik regresji wynosił 0,999 (ryc. 4b).

W celu wykazania specyficzności reakcji Real-time 
PCR poddano badaniu tą metodą materiał genetycz-
ny uzyskany ze szczepu B. anthracis BS4, 4 szczepów 
terenowych B. anthracis, szczepów różnych gatunków 
rodzaju Bacillus oraz DNA innych gatunków drobno-
ustrojów: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Listeria 
monocytogenes ATCC 7644, Pasteurella multocida M 
1404, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhi-
murium ATCC 14028 i Klebsiella pneumoniae ATCC 
13883. Wymienione gatunki mogą powodować stany 
chorobowe, w tym procesy o charakterze posocznico-
wym. W tabeli 3 przedstawiono zestawienie wyników 
specyficzności reakcji PCR.

Ocena specyficzności testu pozwalająca na 
stwierdzenie obecności sekwencji chromosomalnej 
rpoB wykazała, że w teście PCR uzyskano produkty 
specyficzne dla B. anthracis. Również w przypadku 
zastosowania zestawów starterów swoistych dla genu 
pag z zastosowaniem sondy PA-TM i PA-BHQ oraz w 
przypadku reakcji multiplex wykazano dużą specy-
ficzność reakcji. Uzyskano produkty specyficzne dla 
B. anthracis. U izolatów różnych gatunków rodzaju Ba-
cillus oraz szczepów sześciu innych drobnoustrojów 
nie stwierdzono obecności produktów reakcji PCR.

OMóWIENIE

Metoda Real-time PCR umożliwia jednoczesne 
powielanie i wykrywanie charakterystycznych se-
kwencji DNA. Produkty wykrywane są fluorescencyj-
nie z zastosowaniem substancji, które emitują światło o 
określonej długości po związaniu z dwuniciowym DNA, 
jak SyBR Green I. Technika wykorzystująca barwniki 
interkalujące jest prosta i mało kosztowna, jednak po-
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datna na błędy ze względu na to, że barwnik SyBR Gre-
en I wiąże się również z nieswoistymi produktami re-
akcji PCR. Problem specyficzności fluorescencyjnej 
detekcji amplikonu został rozwiązany dzięki zasto-
sowaniu sond znakowanych. Sondy nukleolityczne 
TaqMan są oligonukleotydami, które na końcu 5’ 
mają fluorescencyjny znacznik (reporter), a na koń-
cu 3’ wygaszasz (quencher). Podczas wydłużania 
produktu reakcji sonda ulega degradacji przez Taq 
polimerazę, w wyniku czego fluorochrom zostaje 
oddzielony od wygaszacza. Proces ten powodu-

je fluorescencję, której natężenie mierzone jest w 
każdym cyklu reakcji (27, 30, 31). Tak więc reakcja 
z sondami typu TaqMan, jest bardziej swoista niż 
wariant detekcji z niespecyficznym fluorochromem 
SyBR Green I. Wykorzystanie znakowanych fluore-
scencyjnie sond wpłynęło na zwiększenie czułości 
i specyficzności metody (27, 32). W przeprowa-
dzonych wcześniej pracach własnych przy użyciu 
barwnika SyBR Green I czułość reakcji określono 
na poziomie 500 fg/reakcję z zastosowaniem star-
terów rpoB-S i rpoB-R, a 5 pg/reakcję w przypadku 

Ryc. 1. Reakcja Real-time PCR z zastosowaniem starterów rpoB-S i rpoB-R oraz sondy rpo-TM.
a) Krzywe wzrostu fluorescencji w poddanych amplifikacji próbkach rozcieńczeń dziesiętnych DNA ze szczepu BS4.
b) Krzywa standardowa skonstruowana na podstawie porównania wartości Ct i ilości DNA w poszczególnych próbkach.
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starterów PA-S i PA-R (33). W przeprowadzonych 
badaniach zastosowanie sond zwiększyło czułość 
reakcji do 50 fg w przypadku wykrywania genu 
pag oraz specyficznej sekwencji chromosomalnej. 
Uzyskane wyniki są zbliżone do czułości określo-
nej przez Bode i wsp. (9) w reakcji Real-time PCR 
z wykorzystaniem specyficznej sekwencji chromo-
somalnej oraz Hurtle i wsp. (34), którzy zastosowali 
gen gyrA jako potencjalny marker chromosomalny. 
W kolejnym etapie badań stwierdzono, że w przy-
padku reakcji multiplex, która umożliwia amplifikację 

więcej niż jednego fragmentu DNA w jednej reakcji, 
czułość metody była porównywalna jak w przypad-
ku amplifikacji pojedynczego genu.

Tak jak w badaniach przeprowadzonych przez Eller-
brok i wsp. (10), w  p r a c y  w ł a s n e j  w  p r z y p a d -
k u  z a s t o s o w a n i a  s t a r t e r ó w  s w o i s t y c h 
d l a  g e n u  p a g  o r a z  s o n d y  P A - T M  i  P A -
B H Q  w y k a z a n o  100%  s p e c y f i c z n o ś ć  r e -
a k c ji. W przeprowadzonych badaniach również w 
przypadku sekwencji chromosomalnej rpoB stwierdzo-
no dużą specyficzność reakcji. U badanych szczepów 

Ryc. 2. Reakcja Real-time PCR z zastosowaniem starterów PA-S i PA-R oraz sondy PA-TM.
a) Krzywe wzrostu fluorescencji w poddanych amplifikacji próbkach rozcieńczeń dziesiętnych DNA ze szczepu BS4.
b) Krzywa standardowa skonstruowana na podstawie porównania wartości Ct i ilości DNA w poszczególnych próbkach.
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B. cereus nie wykazano obecności sekwencji chromo-
somalnej rpoB, którą stwierdzono w uprzednio prze-
prowadzonych badaniach własnych z zastosowaniem 
barwnika SyBR Green I (32). W przeprowadzonej reak-
cji multiplex u izolatów różnych gatunków rodzaju Ba-
cillus oraz szczepów sześciu innych drobnoustrojów 
także nie stwierdzono obecności produktów reakcji 
PCR.

Przedstawiona metoda Real-time PCR pozwala 
na ocenę ilości produktu w trakcie trwania reak-
cji PCR, skraca czas identyfikacji oraz ogranicza 

do minimum ryzyko zanieczyszczenia próbek (29, 
35). Wykorzystanie sond typu TaqMan wiąże się z 
większymi kosztami, lecz nie wymaga dodatkowej 
analizy krzywych topnienia produktu jako elementu 
gwarantującego specyficzność reakcji koniecznej 
w przypadku zastosowania barwnika SyBR Green I 
(17).

WNIOSKI

Reasumując, zastosowanie metody Real-time 
PCR opartej na wykorzystaniu nukleolitycznych 

Ryc. 3. Reakcja Real-time PCR z zastosowaniem starterów PA-S i PA-R oraz sondy PA-BHQ.
a) Krzywe wzrostu fluorescencji w poddanych amplifikacji próbkach rozcieńczeń dziesiętnych DNA ze szczepu BS4.
b) Krzywa standardowa skonstruowana na podstawie porównania wartości Ct i ilości DNA w poszczególnych próbkach.
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Ryc. 4. Reakcja multiplex Real-time PCR z zastosowaniem starterów: rpoB-S, rpoB-R i PA-S, PA-R oraz sond TaqMan: 
 rpoB-TM i PA-BHQ.
a) Krzywe wzrostu fluorescencji w poddanych amplifikacji próbkach rozcieńczeń dziesiętnych DNA ze szczepu BS4.
b) Krzywa standardowa skonstruowana na podstawie porównania wartości Ct i ilości DNA w poszczególnych próbkach.

sond typu TaqMan do wykrywania markera wirulen-
cji Bacillus anthracis – genu pag oraz specyficznej 
sekwencji chromosomalnej rpoB pozwala na wy-
krycie badanych genów na podstawie obserwacji 
krzywych amplifikacji. Zastosowanie sond TaqMan 

umożliwia również przeprowadzenie reakcji mul-
tiplex Real-time PCR, co dodatkowo pozwala na 
skrócenie czasu identyfikacji. Wykazano, że testy 
Real-time PCR charakteryzują się wysoką czułością 
i specyficznością.
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Tabela 3. Ocena specyficzności reakcji Real-time z zastosowaniem starterów pag, rpoB oraz sond TaqMan PA-TM, PA-BHQ 
i rpoB – TM.

Szczepy
PA rpoB rpoB, PA-TM

PA-TM PA-BHQ rpoB-TM rpoB-TM, PA-BHQ

Bacillus anthracis BS4 + + + +

Bacillus anthracis B.a.1/47 + + + +

Bacillus anthracis B.a. 3/47 + + + +

Bacillus anthracis B.a. 15/93 + + + +

Bacillus anthracis B.a. 16/96 + + + +

Bacillus cereus ATCC 11778 - - - -

Bacillus cereus 1470 - - - -

Bacillus subtilis ATCC 6633 - - - -

Bacillus brevis 1114 - - - -

Bacillus megaterium 1534 - - - -

Staphylococcus aureus ATCC 6538 - - - -

Listeria monocytogenes ATCC 7644 - - - -

Pasteurella multocida M1404 - - - -

Escherichia coli ATCC 25922 - - - -

Salmonella thphimurium ATCC 14028 - - - -

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 - - - -

 + wynik dodatni
 - wynik ujemny
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