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Real-time PCR has become one of the most widely used methods of gene
quantitation in molecular biology and medical diagnostics. This technique combines PCR amplification and the detection of the PCR product into a single step.
In real-time PCR, the amount of product formed is measured during the course
of the experiment by monitoring the fluorescence of dyes or probes introduced
into the reaction. Fluorescence data are generated by the use of intercalating
dyes such as SYBR Green I or molecular probes, the most important of which
are: TaqMan, Molecular Beacons, Hybridization Probes, and Scorpion Probes.
The real-time PCR reactions are characterized by the PCR cycle in which the target amplification is first detected. This cycle is referred to as a treshold cycle
(Ct), at which fluorescence intensity becomes greater than background fluorescence. Consequently, the greater the quantity of target DNA in the starting material, the faster the significant increase in fluorescence intensity will appear,
yielding lower Ct. The relation between Ct and the concentration of the target
sequence allows for a precise quantitation of the genetic material in the sample.
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1. Wprowadzenie
Opracowana w 1983 r. przez Mullisa i wsp. reakcja ³añcuchowa polimerazy (PCR,
ang. Polymerase Chain Reaction) umo¿liwia szybk¹ (w ci¹gu kilku godzin) syntezê miliardów kopii dowolnej sekwencji genomowego DNA. W sk³ad mieszaniny reakcyjnej wchodzi matrycowy DNA, trifosforany deoksyrybonukleotydów, startery oraz
termostabilna polimeraza DNA. Pierwszy cykl PCR rozpoczyna siê od podgrzania
wspomnianej mieszaniny do temperatury oko³o 95°C, w której dochodzi do pêkania
wi¹zañ wodorowych wystêpuj¹cych pomiêdzy zasadami azotowymi DNA, a w konsekwencji do jego rozdzielenia siê na dwa pojedyncze ³añcuchy. Po obni¿eniu temperatury, do wartoœci charakterystycznych dla danej pary starterów (mieszcz¹cej siê
w granicach od 45 do 70°C) zachodzi ich przy³¹czanie siê do matrycy. Po ponownym
podwy¿szeniu temperatury mieszaniny reakcyjnej (do oko³o 72°C) do matrycy
z przy³¹czonymi do niej starterami wi¹¿e siê polimeraza DNA, która przeprowadza
syntezê nici komplementarnej do matrycy. W celu uzyskania okreœlonej iloœci kopii
powielanego odcinka DNA opisany cykl PCR powtarza siê wielokrotnie (zazwyczaj
od 30 do 40 razy).
Podczas przebiegu reakcji PCR mo¿na wyró¿niæ cztery fazy. Podczas fazy wstêpnej startery odszukuj¹ w obrêbie matrycy regiony komplementarne. Powielanie produktu jest powolne, co wynika z d³ugiego czasu potrzebnego starterom na skanowanie matrycy DNA w poszukiwaniu komplementarnych sekwencji. D³ugoœæ tej fazy
jest powi¹zana z wyjœciowym stê¿eniem DNA, który stanowi matrycê. Reakcja tym
szybciej wchodzi w kolejn¹ fazê, im wiêcej kopii powielanej sekwencji obecnych
jest w œrodowisku reakcji. W fazie wyk³adniczej obserwuje siê wyk³adniczy przyrost
iloœci produktu. W fazie logarytmicznej wydajnoœæ reakcji zaczyna maleæ. W czwartej fazie zwanej stacjonarn¹ (lub plateau) nastêpuje dalsze spowolnienie jej tempa,
a¿ do ca³kowitego zahamowania (1-9).
Tradycyjny PCR przewiduje analizê produktów reakcji po jej zakoñczeniu, a zatem w fazie plateau, kiedy nie jest zachowana proporcjonalna zale¿noœæ pomiêdzy
stê¿eniem uzyskanego produktu i liczb¹ kopii powielanej sekwencji. W fazie stacjonarnej, iloœci produktu PCR uzyskanego w wyniku powielania matryc o ró¿nych
pocz¹tkowych stê¿eniach docelowej sekwencji s¹ zbli¿one, zatem oznaczanie poziomu produktu na tym etapie reakcji nie pozwala wnioskowaæ o pocz¹tkowej iloœci
docelowej sekwencji matrycy. Wykorzystanie PCR do analizy iloœciowej wymaga zidentyfikowania tego jej etapu, w którym zachowana jest liniowa zale¿noœæ pomiêdzy liczb¹ kopii powielanej sekwencji DNA a okreœlonymi parametrami kinetycznymi reakcji. Wyznaczenie tych parametrów wymaga zastosowania technik pozwalaj¹cych na precyzyjne œledzenie przebiegu PCR (2-5,8,10,11).
W pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia Higuchi i wsp. (12)
opracowali technikê œledzenia w czasie rzeczywistym przebiegu PCR poprzez dodanie do mieszaniny reakcyjnej bromku etydyny (EtBr) interkaluj¹cego do dwuniciowego DNA. Reakcje prowadzono w termocyklerze z wmontowanym Ÿród³em œwiat³a
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ultrafioletowego i kamer¹ rejestruj¹c¹ zmiany fluorescencji próbek. Sprzê¿ona
z komputerem kamera rejestrowa³a intensywnoœæ fluorescencji produktu proporcjonalnej do stê¿enia emitowanej przez próbê powielan¹ w kolejnych cyklach reakcji PCR. Wbudowuj¹cy siê w DNA bromek etydyny wzbudzany œwiat³em UV emitowa³ fluorescencjê, która wzrasta³a w kolejnych cyklach wraz ze stê¿eniem amplikonu (3,5). Dziêki temu zmiany stê¿enia produktu w mieszaninie reakcyjnej mierzone
by³y na bie¿¹co podczas przebiegu reakcji (12). Opracowana przez Higuchi’ego
i wsp. technika okreœlona zosta³a mianem iloœciowej PCR (QPCR) lub PCR w czasie
rzeczywistym (5,9,12,13). W kolejnych latach udoskonalono metody œledzenia przebiegu PCR wykorzystuj¹c barwnik fluorescencyjny SYBR Green I lub wyznakowane
fluorochromami sondy molekularne komplementarne do powielanych sekwencji
(1,3,5-10,13-16).

2. Zasada œledzenia real-time PCR
Poziom fluorescencji emitowany przez barwniki interkaluj¹ce lub sondy molekularne jest uzale¿niony od stê¿enia amplikonu obecnego w próbach. W pocz¹tkowych cyklach powolne powielanie produktu objawia siê niskim poziomem emisji
fluorescencji, która rejestrowana jest jako t³o (ang. background) (3-5,8-9,11). W póŸniejszych etapach wzrastaj¹ce stê¿enia produktów PCR powoduj¹ zwiêkszenie fluorescencji. Cykl, w którym fluorescencja przekracza poziom t³a okreœlany jest mianem cyklu progowego (Ct, ang. threshold cycle lub Cp, ang. crossing point). W tym cyklu badana matryca zostaje powielona odpowiedni¹ liczbê razy, tak ¿e emitowana
fluorescencja osi¹ga wartoœæ progow¹ (Ft, ang. fluorescence treshold) (4,5,7-10,15,
17,18). Od cyklu progowego rozpoczyna siê wczesna faza logarytmiczna PCR. Im
wiêcej kopii powielanej sekwencji obecnych jest w próbie w momencie rozpoczêcia
reakcji, tym mniej cykli potrzeba, aby intensywnoœæ fluorescencji przekroczy³a poziom t³a. Wyznaczenie cykli progowych dla badanych próbek DNA pozwala na ich
porównywanie pod k¹tem zawartoœci sekwencji rozpoznawanych przez startery wykorzystywane w PCR. Informacja o liczbie kopii analizowanej sekwencji w materiale
genetycznym zastosowanym jako matryca odczytywana jest poprzez porównanie Ct
próby badanej z krzyw¹ wzorcow¹, skonstruowan¹ na podstawie wartoœci Ct uzyskanych dla szeregu prób zawieraj¹cych ró¿ne, znane iloœci badanej matrycy (1,3-5,
9,11,19) (rys. 1).
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Rys. 1. Zale¿noœæ pomiêdzy kinetyk¹ PCR a wyjœciow¹ liczb¹ sekwencji docelowej w powielanym
DNA obecnym w mieszaninie reakcyjnej. Wy¿sze stê¿enia sekwencji matrycowej prowadz¹ do wczeœniejszego rozpoczêcia fazy logarytmicznej. Ct: cykl progowy (ang. treshold cycle) w którym akumulacja
produktu nabiera charakteru wyk³adniczego.

3. Strategie œledzenia nagromadzania siê produktu PCR
Do analizy przebiegu reakcji iloœciowego PCR wykorzystywane s¹ zwi¹zki fluorescencyjne interkaluj¹ce do dwuniciowego DNA takie jak: SYBR Green I oraz komplementarne do powielanej sekwencji sondy molekularne wyznakowane fluorochromami: Molecular Beacons, TaqMan, Hybridization Probes i sondy typu Scorpion (3-5,
7-11,15-17,20-22).

3.1. Fluorochrom SYBR Green I
Fluorochrom SYBR Green I jest barwnikiem fluorescencyjnym interkaluj¹cym do
mniejszej bruzdy dwuniciowego DNA. Niezwi¹zany SYBR Green po wzbudzeniu emituje s³ab¹ fluorescencjê, której intensywnoœæ zostaje zwiêkszona o kilka rzêdów
wielkoœci po zwi¹zaniu siê barwnika z dwuniciowym DNA. Wraz ze wzrostem stê¿enia produktu PCR, wzrasta liczba cz¹steczek fluorochromu zwi¹zanego do dwuni74
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Rys. 2. Wykrywanie produktu PCR za pomoc¹ barwników wi¹¿¹cych siê do dwuniciowego DNA.
W ka¿dym cyklu PCR po etapie wyd³u¿ania, obecny w mieszaninie reakcyjnej barwnik (SYBR Green I) –
F interkaluje do powsta³ego produktu PCR. Pozwala to na rejestracjê fluorescencji, której intensywnoœæ
jest zale¿na od aktualnej iloœci produktu PCR w mieszaninie reakcyjnej.
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ciowego DNA, a tym samym rejestrowany jest wzrost poziomu fluorescencji (1,3,5,
7,8,10,11,15-17,19-23) (rys. 2).
Wad¹ systemu opartego na SYBR Green jest to, ¿e podobnie jak bromek etydyny,
barwnik ten, interkaluje do ka¿dej dwuniciowej cz¹steczki DNA, w tym tak¿e do dimerów starterów oraz niespecyficznych produktów reakcji. W celu wykrycia takich
struktur, po zakoñczeniu procesu powielania, przeprowadza siê analizê krzywej
topnienia produktów powsta³ych w mieszaninie reakcyjnej. Zazwyczaj krzywa topnienia generowana jest poprzez powolne podgrzewanie mieszaniny reakcyjnej od
60 do 95°C i jednoczesne sta³e œledzenie fluorescencji. Wraz ze wzrostem temperatury intensywnoœæ fluorescencji stopniowo zmniejsza siê na skutek wzrostu ruchu
cieplnego cz¹steczek zwi¹zanego barwnika. Jednak¿e, kiedy temperatura mieszaniny reakcyjnej osi¹gnie wartoœæ, przy której nici DNA rozdzielaj¹ siê, czyli temperaturê topnienia produktu PCR (Tm, ang. melting temperature), cz¹steczki fluorochromu
zostaj¹ uwolnione, a fluorescencja gwa³townie spada (3,5,8). Nastêpnie oblicza siê
wartoœæ ujemn¹ pierwszej pochodnej krzywej topnienia. Jeœli krzyw¹ topnienia
oznaczymy jako funkcjê wartoœci fluorescencji F zale¿n¹ od temperatury T, to otrzymamy:
F = f(T),
a jej pierwsz¹ pochodn¹ jako:
G=

dF
,
dT

zatem wartoœæ ujemna pierwszej pochodnej przyjmuje postaæ:
-G = -

dF
,
dT

której maksimum pozwala precyzyjnie wyznaczyæ temperaturê topnienia produktu.
Produkty o ró¿nej d³ugoœci i o ró¿nej sekwencji bêd¹ obserwowane jako ró¿ne piki
na wykresie topnienia (rys. 3). Temperatury topnienia (Tm) poszczególnych produktów, s¹ cennym Ÿród³em informacji o specyficznoœci reakcji. Specyficzny dla danej
reakcji amplikon, ma zwykle wy¿sz¹ temperaturê topnienia ni¿ dimery starterów,
topnieje bowiem w temperaturze zbli¿onej do 80°C. Natomiast dimery starterów
topniej¹ poni¿ej tej temperatury (2-5).
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Rys. 3. Krzywe topnienia dimerów starterów (DS) i w³aœciwego produktu PCR (A) oraz ich pierwsze
pochodne, których maksima pozwalaj¹ wyznaczyæ temperatury topnienia produktu PCR oraz dimerów
starterów (DS) (B). Dalszy opis w tekœcie.
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3.2. Sondy molekularne
Techniki stosowane do analizy przyrostu stê¿enia amplikonów, wykorzystuj¹ce
sondy molekularne, oparte s¹ na zjawisku bezpromienistego rezonansowego transferu energii (FRET, ang. fluorescence resonance energy transfer). Podczas tego procesu
zaabsorbowana energia jest przenoszona z jednego fluorochromu na drugi. W efekcie dochodzi do emisji œwiat³a, b¹dŸ te¿ nastêpuje zmniejszenie fluorescencji, je¿eli
energia stanu wzbudzenia zostaje przeniesiona na zwi¹zek wygaszaj¹cy (ang. quencher) (2-5,7,14). Powszechnie stosowanymi barwnikami do znakowania sond w QPCR
s¹ FAM (6-karboksylofluoresceina), TET (tetrachloro-6-karboksylo-fluoresceina) oraz
VIC (nazwa zastrze¿ona przez firmê ABI, USA). Wymienione zwi¹zki pe³ni¹ rolê
barwników reporterowych, których sygna³ umo¿liwia œledzenie przebiegu PCR. Przyk³adami wygaszaczy s¹ TAMRA (6-karboksylotetrametylorodamina) oraz DABCYL
[kwas 4-(4’-dimetylo-aminofenyloazo)benzoesowy]. Zwi¹zki wygaszaj¹ce s¹ zwykle
tak¿e barwnikami fluorescencyjnymi, lecz d³ugoœci fal emitowanego przez nie œwiat³a
s¹ znacznie wiêksze ni¿ w przypadku barwników reporterowych (4,8,9,14). Niektóre
wygaszacze natomiast, rozpraszaj¹ zaabsorbowan¹ energiê œwietln¹ w postaci
ciep³a (np. DABCYL) (8).
Sondy molekularne musz¹ charakteryzowaæ siê du¿¹ specyficznoœci¹ wzglêdem
powielanego fragmentu DNA. Istotnym czynnikiem jest tak¿e dobór optymalnego
stê¿enia starterów oraz sondy, od którego zale¿y poziom fluorescencji t³a (7,17).
W czasie powielania okreœlonego fragmentu DNA, sondy (których stê¿enie jest
znacznie ni¿sze od stê¿enia starterów) konkuruj¹ z nimi o dostêp do komplementarnego fragmentu. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e zaraz po przy³¹czeniu starterów
do matrycy rozpoczyna siê ich wyd³u¿anie, a powstaj¹cy produkt uniemo¿liwia
przy³¹czenie sondy. Aby temu zapobiec wartoœæ Tm sondy powinna byæ przynajmniej o 5°C wy¿sza od Tm starterów, co zapewni wczeœniejsz¹ hybrydyzacjê sondy do
matrycy przed rozpoczêciem wyd³u¿ania starterów i nie zak³óci odczytu fluorescencji (3-5,17).

3.2.1. Sondy TaqMan
Sonda TaqMan (któr¹ mo¿na nazwaæ „sond¹ degradacyjn¹”) jest oligonukleotydem (o d³ugoœci ok. 20-30 pz) komplementarnym do powielanej sekwencji DNA oraz
do produktu PCR. Na jego 5’ koñcu znajduje siê barwnik fluorescencyjny, natomiast
na 3’ przy³¹czony jest wygaszacz (2-5,8-10,14,17,22). Jeœli sonda jest niezhybrydyzowana, to bliskoœæ barwnika i wygaszacza blokuje fluorescencjê. Podczas ka¿dego cyklu PCR, sonda rozpoznaje komplementarny region matrycy DNA i wi¹¿e siê z nim
pomiêdzy miejscami przy³¹czania starterów. W analizach molekularnych wykorzystuj¹cych sondy TaqMan stosuje siê termostabilne polimerazy maj¹ce aktywnoœæ
egzonukleazow¹ 5’ ® 3’. Dziêki tej w³aœciwoœci, enzym degraduje sondê, przez co
78
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Rys. 4. Detekcja produktu PCR za pomoc¹ sondy TaqMan. Sonda wi¹¿e siê z komplementarnym fragmentem produktu PCR przed przy³¹czeniem starterów. Podczas etapu elongacji nastêpuje degradacja
sondy przez polimerazê Taq. W konsekwencji dochodzi do przestrzennego rozdzielenia fluorochromu
– F i wygaszacza – Q, co pozwala na rejestracjê œwiat³a emitowanego przez fluorochrom.

BIOTECHNOLOGIA 1 (80) 71-85 2008

79

Anna Studziñska i inni

nastêpuje przestrzenne rozdzielenie fluorochromu i wygaszacza, co powoduje emisjê fluorescencji (rys. 4). Pomiaru akumuluj¹cego siê produktu PCR dokonuje siê po
zakoñczeniu etapu elongacji. Podczas fazy logarytmicznej PCR w ka¿dym cyklu wraz
ze wzrostem stê¿enia produktu hybrydyzuje z nim wiêcej sondy. Podczas jej degradacji dochodzi do uwalniania fluorochromu, a w zwi¹zku z tym w ka¿dym kolejnym
cyklu zwiêksza siê intensywnoœæ fluorescencji (2-5,10,14,17) (rys. 4).
Podobnie jak jest to w przypadku innych sond, sondy TaqMan powinna charakteryzowaæ Tm oko³o 70°C, znacz¹co wy¿sza od Tm starterów. Dziêki temu, podczas
etapu przy³¹czania i wyd³u¿ania starterów, który w uk³adach eksperymentalnych
wykorzystuj¹cych sondy TaqMan przebiega w 60°C, kompleks sonda-matryca pozostaje stabilny. W sytuacjach, w których projektuje siê sondy dla sekwencji bogatych
w AT uzyskanie Tm dupleksu sonda-matryca zbli¿onej do 70°C jest trudne b¹dŸ niemo¿liwe. Je¿eli Tm dupleksu jest zbyt niska, sonda nie wi¹¿e siê stabilnie z matryc¹.
W takiej sytuacji polimeraza Taq zamiast trawiæ koniec 5’ sondy, spycha j¹ z nici matrycowej (tzw. „zrzucanie sondy”) (8).
Zwiêkszenie temperatury topnienia uzyskaæ mo¿na przy³¹czaj¹c do koñca 3’
sondy TaqMan cz¹steczkê wi¹¿¹c¹ siê do mniejszej bruzdy podwójnej helisy tworzonej przez kompleks sondy i matrycy (MGB, ang. minor groove binder). Przyk³adem
jest cz¹steczka DPI3 (tripeptyd dihydrocyklopiroindolowy), która wnika do mniejszej bruzdy B-DNA i stabilizuje wi¹zanie sondy z matryc¹ (17).

3.2.2. Sondy Molecular Beacons
Molecular Beacons to sondy DNA tworz¹ce strukturê szpilki do w³osów. Sekwencje „pnia” sondy s¹ do siebie komplementarne, zaœ sekwencja pêtli jest komplementarna do amplikonu. Koñce sondy s¹ znakowane: jeden fluorochromem, drugi wygaszaczem (1,3-5,10,17,22). Gdy struktura jest zamkniêta, barwnik i wygaszacz znajduj¹ siê zbyt blisko siebie, aby mog³a nastêpowaæ fluorescencja, bowiem bliskoœæ
wygaszacza i wzbudzonego barwnika powoduje, poprzez rezonans, przeniesienie
energii wzbudzenia z jednego zwi¹zku na drugi. W obecnoœci komplementarnej sekwencji matrycy sonda rozwija siê i hybrydyzuje do niej. Barwnik oddala siê od wygaszacza co umo¿liwia emisjê fluorescencji (3-5,7,10,17) (rys. 5).
Sondy Molecular Beacons uznawane s¹ za jedno z najczulszych narzêdzi s³u¿¹cych
do wykrywania mutacji, poniewa¿ kompleks sonda-matryca musi byæ termodynamicznie stabilniejszy ni¿ struktura spinki do w³osów. Wystêpowanie niedopasowañ
(ang. mismatch) pomiêdzy sekwencj¹ sondy a powielanym fragmentem prowadzi do
znacznie wiêkszej destabilizacji dupleksu sonda-matryca, ni¿ ma to miejsce w przypadku sond liniowych. Faworyzowane jest wtedy przyjmowanie przez sondê struktury szpilki do w³osów. Du¿a specyficznoœæ wzglêdem powielanego fragmentu czyni
z sond Molecular Beacons idealne narzêdzie do detekcji polimorfizmu pojedynczych
nukleotydów (SNP) (3-5,7,10,17).
80
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Rys. 5. Detekcja produktu PCR za pomoc¹ sondy Molecular Beacon. Podczas etapu denaturacji dochodzi do rozerwania struktury szpilki do w³osów co (po obni¿eniu temperatury mieszaniny reakcyjnej)
umo¿liwia hybrydyzacjê sondy do komplementarnego fragmentu produktu PCR. Konsekwencj¹ powstania dupleksu sonda-matryca jest przestrzenne rozdzielenie fluorochromu – F i wygaszacza – Q, umo¿liwiaj¹ce rejestracjê fluorescencji.
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3.2.3. Sondy Hybridization Probes
Hybridization Probes to dwie sondy wyznakowane fluorochromami. Obie sondy
rozpoznaj¹c s¹siaduj¹ce sekwencje w obrêbie produktu PCR hybrydyzuj¹ do nich
w taki sposób, ¿e koniec 5’ jednej sondy po³o¿ony jest w bezpoœrednim s¹siedztwie
koñca 3’ drugiej sondy (3-5,9) (rys. 6). W obecnoœci œwiat³a o okreœlonej d³ugoœci fali

Rys. 6. Detekcja produktu PCR za pomoc¹ sondy Hybridization Probe. Hybrydyzacja obydwu sond do
komplementarnych regionów produktu PCR umo¿liwia zachodzenie zjawiska transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) pomiêdzy fluorochromami F1 i F2, którymi wyznakowane s¹ sondy. Rejestracji
fluorescencji dokonuje siê po zhybrydyzowaniu sond z produktem PCR. Podczas etapu elongacji PCR
sondy ulegaj¹ degradacji wskutek dzia³ania egzonukleazowej aktywnoœci polimerazy Taq.
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barwnik umieszczony na koñcu jednej z nich ulega wzbudzeniu i uwalnia energiê,
która nastêpnie jest przechwytywana przez fluorochrom znajduj¹cy siê na koñcu
drugiej sondy, emituj¹c fluorescencjê. Zatem do emisji fluorescencji mo¿e dochodziæ tylko, wówczas gdy fluorochromy znajduj¹ siê blisko siebie, a zatem na etapie
hybrydyzacji obu sond do matrycy DNA, wtedy te¿ rejestrowana jest fluorescencja
(3-5,7,17).
Podobnie jak Molecular Beacons, sondy hybrydyzuj¹ce uwa¿ane s¹ za niezwykle
czu³e i charakteryzuj¹ce siê wyj¹tkow¹ specyficznoœci¹ narzêdzie do wykrywania
badanych sekwencji DNA. Jednak wad¹ uk³adów wykorzystuj¹cych te sondy jest
stopniowe zmniejszenie intensywnoœci fluorescencji obserwowane wraz ze wzrostem liczby komplementarnych nici amplikonu, które rehybrydyzuj¹c, odtwarzaj¹
strukturê dsDNA uniemo¿liwiaj¹c sondom przy³¹czenie siê do rozpoznawanej przez
nie sekwencji (3). W niektórych sytuacjach dochodzi tak¿e do degradacji sond przez
polimerazê na skutek zale¿nej od sekwencji, endonukleolitycznej aktywnoœci tego
enzymu (3).

3.2.4. Sondy Scorpion
Sondy typu Scorpion s¹ modyfikacj¹ sond Molecular Beacon, z t¹ ró¿nic¹, ¿e do
jednego z ich koñców do³¹czony jest starter PCR. Jego koniec 3’ jest wolny i pozwala na wyd³u¿anie po hybrydyzacji do komplementarnej matrycy. Do koñca 5’ startera
przy³¹czona jest sonda molekularna o strukturze szpilki do w³osów. Sekwencja pêtli
jest komplementarna do produktu elongacji startera, do którego sonda jest przy³¹czona. Pomiêdzy koñcem 5’ startera i 3’ sondy znajduje siê element blokuj¹cy polimerazê DNA oraz wygaszacz fluorescencji. Koniec 5’ sondy wyznakowany jest fluorochromem (3,4,7,10) (rys. 7).
Hybrydyzacja sondy z komplementarnym do niej regionem produktu PCR powoduje otwarcie struktury szpilki, oddalenie fluorochromu od wygaszacza, co umo¿liwia wzbudzenie i rejestracjê fluorescencji. Element blokuj¹cy dzia³anie polimerazy
zapobiega wyd³u¿aniu koñca 3’ produktu PCR (7).
Sygna³ fluorescencji emitowany jest tylko, wówczas gdy sonda zhybrydyzuje
z w³aœciwym sobie fragmentem matrycy i barwnik oddali siê od wygaszacza. Do odczytu fluorescencji dochodzi zatem na etapie przy³¹czania sondy do powielanego
obszaru w obrêbie DNA. Ma to miejsce po wyd³u¿eniu przez polimerazê zwi¹zanego z sond¹ startera (rys. 7). Po³¹czenie sondy z sekwencj¹ startera zapobiega odczytywaniu przypadkowych sekwencji, znacznie zwiêkszaj¹c specyficznoœæ prowadzonej przy jej udziale reakcji (3,4,7,10).
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Rys. 7. Detekcja produktu PCR za pomoc¹ sondy Scorpion. Sonda przy³¹czona jest do koñca 5’ startera PCR. W ka¿dym cyklu PCR koniec 3’ startera ulega wyd³u¿eniu przez polimerazê Taq. Nastêpnie
w temperaturze 95°C dochodzi do denaturacji produktu PCR oraz sondy. Po obni¿eniu temperatury mieszaniny reakcyjnej sonda hybrydyzuje z komplementarnym do niej odcinkiem produktu PCR. F – oznacza fluorochrom, Q – wygaszacz fluorescencji, — – element blokuj¹cy aktywnoœæ polimerazy DNA.
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4. Normalizacja pomiaru fluorescencji
W przebiegu reakcji wykorzystuj¹cych zarówno sondy jak i barwniki interkaluj¹ce czêsto wystêpuj¹ niepo¿¹dane niejednorodnoœci w odczycie fluorescencji (2).
W celu korekcji niejednorodnoœci odczytu przez uk³ady optyczne i niejednorodnoœci pipetowania, do mieszaniny reakcyjnej wraz z barwnikami reporterowymi, dodawane s¹ barwniki pasywne (ang. passive reference fluorophore), które nie wchodz¹
w interakcjê z powielanym DNA, a intensywnoœæ ich fluorescencji utrzymuje siê na
sta³ym poziomie niezale¿nie od aktualnego stê¿enia produktu PCR w mieszaninie
reakcyjnej. Najczêœciej u¿ywanym barwnikiem pasywnym jest ROX (6-karboksy-N,N,N’,N’-tetrametylo-rodamina). Normalizacja danych wyra¿ana jest jako stosunek intensywnoœci fluorescencji barwnika reporterowego do intensywnoœci fluorescencji barwnika pasywnego. Dla próby badanej (zawieraj¹cej matrycê) stosunek ten
opisuje siê jako Rn+. Dla próby kontrolnej (nie zawieraj¹cej matrycy) w taki sam
sposób wyznaczany jest wspó³czynnik Rn-. DRn=Rn+-Rn- jest znormalizowan¹ wartoœci¹ sygna³u fluorescencyjnego generowanego w czasie reakcji QPCR (3-7).
Praca powsta³a podczas realizacji grantu pomostowego (552 CM/B) oraz grantu nr 525-B, ufundowanych przez rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
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