
 

 

PCR 

Etapy PCR: 

-denaturacja 

-hybrydyzacja 

-elongacja 

 

Przyrost produktu w czasie = 2n 

(n-liczba cyklu) 

 
 

Real-time PCR 
Real-time PCR  

Reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym  

• czuła  i szybka metoda analityczna  

• bazuje na konwencjonalnej metodzie PCR 

•  wykorzystuje techniki fluorescencyjne 

•  kinetyka reakcji stale kontrolowana  

• pozwala na oszacowanie ilości produktu na początki reakcji 

 

Sonda TaqMan - jest oligonukleotydem o długości 20-30 nukleotydów. Zawiera ona na końcu 

5’ fluorescencyjny barwnik reporterowy (ang. reporter dye), którego spektrum emisji jest 

tłumione przez inny barwnik fluorescencyjny pełniący rolę wygaszacza (ang. quencher) 

Ogólne zasady działania  real-time PCR z wykorzystaniem sond TaqMan: 

• monitorowanie przyrostu liczby kopii badanej sekwencji w czasie rzeczywistym 

możliwe jest dzięki sondą oligonukleotydowym znakowanym fluorochromami 

• fluorochromy  są wzbudzone światłem o określonej długości fali (laser) a wyemitowana 

energia jest wykryta i zmierzona przez spektrofluorymetr 

•  termocykler, kontrolujący temperaturę, jest sprzężony ze spektrofluorymetrem 

Kofaktor polimerazy 



•  spektrofluorymetrem pozwala na oszacowanie ilości kopii badanego fragmentu DNA 

(im silniejsza fluorescencja, tym więcej kopii DNA) 
 

 

 

 

Zastosowanie real-time PCR:  

1. analiza ilościowa ekspresji genów  

2. diagnostyka bakteriologiczna  

3. diagnostyka wirusologiczna  

4. pomiar uszkodzonego DNA 

5. pomiar skuteczności terapii antywirusowej  

6. detekcja patogenów  

7. genotypowanie – określanie SNP-ów    

 

 

PCR vs real –time PCR 

 

 
Fazy reakcji PCR: 

(Hydroliza) 



Wykładnicza: gwałtownie przyrastająca. Przy wydajności reakcji 100%  

 dochodzi do podwojenia produktu w każdym cyklu. Reakcjajest bardzo 

specyficzna i dokładna.  

  Liniowa : poszczególne składniki reakcji zostają wyczerpane, reakcja  spowalnia 

swój przebieg,  produkty reakcji ulegają degradacji.  Faza ta charakteryzuje się 

dużą zmiennością . 

  Plateau : ustabilizowany poziom, punkt końcowy reakcji , nie są  tworzone 

nowe PCR  produkty. 

 
 

 
Genotypowanie 

 

Polimorfizm pojedynczego nukleotydu, SNP (single nucleotide polymorphism) to zjawisko 

zmienności sekwencji DNA, przejawiające się zmiennością pojedynczego nukleotydu. 

▪ używamy pojęcia  polimorfizmu  gdy badane SNP są obecne są u więcej niż 1% 

populacji ludzkiej 

▪   SNP stanowią ok. 90% całej zmienności występującej w ludzkim genomie  

▪   występują co 100-300 nukleotydów 

 

 

 

 

Schemat reakcji genotypowania: 

 



 
 

Tolerancja laktozy 
 

 

Laktaza - białko, enzym, produkt genu LCT, produkowany w rąbku szczoteczkowym jelita 

cienkiego, brak laktazy prowadzi do brau rozkładu laktozy w jelicie cienkim i jej fermentacji 

w jelicie grubym. 

SNP w intronie genu MCM6 gdzie znajdują się sekwencje regulujące ekspresję genu LCT. 

Zmiana pojedynczego nukleotydu wpływa dodatnio na ekspresję genu LCT w wieku dojrzałym 

u ludzi. 

Laktoza to dwucukier składający się z galaktozy i glukozy 

 


