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Wykrywanie bakterii z rodzajów 
Salmonella i Listeria techniką PCR



AGENDA 

1. Podstawy techniki PCR

2. Sprzęty wchodzące w skład zestawu do PCR

3. Testy Suretect

4. Procedura namnożenia

5. Procedura izolacji

6. Procedura badania PCR

7. Potwierdzanie wyników

8. Oprogramowanie

9. Przewaga metod molekularnych.



Schemat reakcji PCR
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Sprzęty wchodzące w skład zestawu do PCR



Automatyczny blok grzewczy SimpliAmp

▪ 96 miejscowy

▪ prosty i intuicyjny w użyciu

▪ elektroniczna kontrola temperatury izolowanej 

próbki z dokładnością 0,25°C

▪ szybkość działania 3,5°C/s

▪ bardzo cicha praca 45 dB

▪ wymiary: 24x21x46 cm

▪ po etapie izolacji przetrzymuje próbkę w 4°C

w oczekiwaniu na kolejny etap PCR



Termocykler QS5 
▪ 96 testów jednocześnie

▪ duży, dotykowy ekran

▪ najszybszy układ (do 9.0°C/sec)

▪ dokładność 0.25 °C

▪ OptiFlex technology: 6 kanałów detekcji

▪ źródło światła LED

▪ cicha praca

▪ małe wymiary, 40x50x27 cm

▪ laptop Dell i oprogramowanie zestawie



Finnpipette™ Novus – elektroniczna pipeta 
z funkcją dozowania

▪ m.in. funkcja dozowania

▪ oszczędność czasu

▪ mniej tipsów w przeliczeniu na oznaczenie

▪ wysoka dokładność ±0.8% i powtarzalność

▪ wygoda dla dłoni, ergonomiczna obsługa 

palcem wskazującym

▪ przestawny przycisk dla leworęcznych

▪ duży czytelny wyświetlacz z podświetleniem

▪ wydajny akumulator na 4000 pipetowań, 

ładowanie w 1 godzinę



Testy Suretect

Proteinase K

PCR Tubes

Lysis Reagent 2 
(tylko Listeria)

PCR Tube Caps

Pre-Filled
Lysis Reagent 1

Lysis Tube Caps



Testy Suretect – walidacje wg ISO 16140



Procedura namnożenia

Homogenizacja próbki 25 g żywności lub wymazów 

środowiskowych z odpowiednim bulionem:

▪ Salmonella 225 ml ZWP: 

▪ Listeria 225 ml 24LEB: 

▪ Staphylococcus aureus – bulion Giolitti-Cantoni

z tellurynem potasu i Tween™ 80 



Procedura namnożenia

Inkubacja w odpowiedniej temperaturze:

▪ Salmonella :

- próbki żywności,  wymazy  37±1°C przez 20–24 h 

- szybki protokół wołowina  41.5±1°C przez 9–24 h

▪ Listeria : 

- próbki żywności 37±1°C przez 24–28 h

- wymazy 37±1°C przez 24–28 h

▪ Staphylococcus aureus

- próbki żywności 37±1°C przez 22-28 h



Procedura izolacji DNA

Dodanie do probówek SureTect lysis tube (możliwość dzielenia) :

▪ 10 μL Proteinase K ( i 10 μL Lysis Reagent 2, tylko SureTect Listeria)

▪ 10 μL namnożonej próbki lub kontroli negatywnej do Lysis Tube

▪ Zamknięcie probówek korkami do lizy (w zestawie)

▪ Automatyczna inkubacja w SimpliAmp, czas 20 min.



Procedura badania PCR – przygotowanie testów

▪ uwodnienie liofilizowanych tabletek 

zawierających wszystkie reagenty 

PCR – 20 µl

▪ korki optyczne w zestawie

▪ paski z testami i korkami można 

dowolnie docinać



Procedura badania PCR – uruchomienie termocyklera

▪ uruchamiamy start w oprogramowaniu

▪ czas badania 75-80 minut

▪ nie wymaga obecności użytkownika

▪ automatyczna analiza otrzymanych 

wyników

▪ zalecane jest stosowanie awaryjnego  

podtrzymania zasilania - UPS



RapidFinder™ Analysis Software - przygotowanie



RapidFinder™ Analysis Software - przygotowanie

▪ 12 rodzajów testów

▪ producent zapowiedział kolejne 

aplikacje 

▪ testy mogą być wykonywane 

razem w jednym cyklu pracy 

urządzenia (wspólne profile 

temperaturowe reakcji PCR)



RapidFinder™ Analysis Software - przygotowanie



RapidFinder™ Analysis Software - wyniki



RapidFinder™ Analysis Software - wyniki



RapidFinder™ Analysis Software - raportowanie



Potwierdzanie wyników dodatnich

Posianie ezą 10ul namnożenia na:

▪ Brilliance™ Salmonella Agar - 22–26 w 37±1°C, 

▪ Brilliance™ Listeria Agar - 22–26 h w 37±1°C, brak wzrostu 

dodatkowe 24h.

▪ Brilliance™ Staph 24 Agar lub Baird-Parker Agar - 20–24 h w 37°C 



Procedura - podsumowanie

▪ proste namnożenie

▪ gotowe reagenty - minimalna ilość pipetowania

▪ szybki cykl, 1-96 próbek, różne kierunki badań jednocześnie

▪ potwierdzenie wyników dodatnich bezpośrednio na płytkach chromogennych



Patogeny – procedura film 



QuantStudio Design and Analysis Desktop Software

▪ dodatkowe bezpłatne tzw. 

otwarte oprogramowanie

▪ możliwość badań GMO, 

wirusów, gatunkowości itd.



Przewaga PCR 



Znaczne skrócenie czasu analizy - wyniki 
poniżej 24 h



Lista testów dla patogenów 
1. Salmonella Species

2. Salmonella Species, Typhimurium and Enteritidis

3. Listeria monocytogenes

4. E. coli O157:H7 

5. E. coli O157:H7 oraz STEC Screening

6. Escherichia coli STEC Identification

7. Listeria Species

8. Staphylococcus aureus

9. Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus and V. vulnificus

10. Campylobacter jejuni, C. coli and C. lari

11. Cronobacter Species

12. Legionella



BAX Q7 



BAX Q7 
Campylobacter (C. jejuni, C. coli, C. lari)

Cronobacter (E. sakazakii)

E. Coli

▪ O157:H7 

▪ STEC Screening: stx and eae

▪ STEC Panel 1: E. coli O26, O111, and O121 

▪ STEC Panel 2: E. coli O45, O103, and O145 

Listeria spp, L.monocytogenes

Salmonella

Shigella

Staphylococcus aureus

Vibrio

Yeast & Mold
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