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LABORATORIOTYÖ: RESTRIKTIOENTSYYMIDIGESTIO 

 

Restriktioentsyymidigestio on yksi yhdistelmä-DNA-tekniikan perusmenetelmistä, jossa katkaistaan 

kaksinauhainen DNA tietystä kohdasta erilaisten restriktioentsyymien avulla. Prokaryooteista 

saatavat tyypin II restriktioendonukleaasit tunnistavat ja katkaisevat kaksinauhaista DNA:ta tietyistä 

kohdista. Kohdat ovat yleensä 4-6 emästä pitkiä palindromijaksoja. Entsyymit tarvitsevat 

toimiakseen sopivat suola- ja pH-olot sekä lämpötilan, jotka saavutetaan käyttämällä entsyymin 

mukana tulevaa 10 × puskuria ja seuraamalla valmistajan ohjeita. 

 

Tarvittavat materiaalit 

 Digestoitava DNA, tässä esimerkissä pUC 19-plasmidi-DNA 

 Restriktioentsyymi, tässä esimerkissä XbaI 10 U/µl 

 10 × restriktioentsyymipuskuri, tässä esimerkissä Buffer Tango 

 Steriili vesi 

 Mikrosentrifugi 

 Lämpöhaude 

Digestioreaktion laskeminen 

Yhtä mikrogrammaa DNA:ta kohti 1 U entsyymiä + 1/10 restriktioentsyymipuskuri + täytetään 

vedellä haluttuun tilavuuteen. Tarvittaessa voi entsyymin määrää kasvattaa kuitenkin huomioiden 

tähtiaktiivisuuden mahdollisuuden. 

Esimerkki (tilavuus 50 µl, entsyymiä 2,5 U mikrogrammaa DNA:ta kohti, XbaI pitoisuus 10 U/µl): 

4 μg DNA  pipetoitava määrä lasketaan DNA-pitoisuuden perusteella. 

5 μl 10 × Buffer Tango (lopputilavuudessa 1 ×) 

1 μl XbaI, laske tarvittava tilavuus entsyymin pitoisuuden mukaan. 

4 µg × 2,5 U = 10 U 

10 U ÷ 10 U/µl = 1 µl 

40 μl steriiliä vettä (jos tarvetta) 

50 µl - (4 µl +5 µl +1 µl) = 40 µl 

Reaktioseoksen 
laskeminen

Reaktioseoksen 
pipeteointi

Inkubointi

Tuotteen säilytys
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Digestion pipetoiminen 

1) Pipetoi eppendorfputkeen laskettu tilavuus digestoitavaa DNA:ta.  

2) Lisää valittua restriktioentsyymipuskuria sopiva määrä, esim. 5 µl. 

Kullekin restriktioentsyymille on oma optimaalinen reaktiopuskuri, mutta ne saattavat toimia 

myös muille restriktioentsyymeille tarkoitetuissa puskureissa. Restriktioentsyymit ja niille sopivat 

puskurit löytyvät valmistajien luetteloista. 

3) Lisää steriili vesi ja restriktioentsyymit siten, että reaktioseoksen lopputilavuudeksi tulee haluttu, 

esim. 50 µl. Sekoita ja sentrifugoi mikrosentrifuugilla 10 s, jotta putken seinille mahdollisesti 

roiskuneet pisarat menevät putken pohjalle. MUISTA PITÄÄ RESTRIKTIOENTSYYMIT 

JÄÄBLOKISSA TAI JÄÄHAUTEESSA KOKO AJAN!  

Restriktioentsyymeitä käytetään yleensä 3 - 5 yksikköä/µg DNA:ta. Restriktioentsyymien tilavuus 

reaktioseoksessa saa olla enintään 1/10 reaktion kokonaistilavuudesta. Puskureiden tapaan 

kullakin restriktioentsyymillä on oma optimaalinen reaktiolämpötilansa (yleensä 37 °C), joka 

löytyy valmistajien luetteloista. Samassa digestioreaktiossa voi käyttää myös kahta tai useampaa 

entsyymiä, jos ne toimivat samoissa oloissa eikä niiden yhteistilavuus ylitä sallittua rajaa. 

 

4) Inkuboi sopivan lämpöisessä (37 C) vesihauteessa tai lämpöblokilla noin 2 h. Jos on tarvetta 

entsyymin denaturoimiselle, siirrä putki 65 C:een 20 minuutiksi tai lisää latauspuskuria, joka 

inhiboi entsyymin toimintaa. Lopuksi siirrä putki jäähauteelle tai pakkaseen odottamaan 

seuraavaa työvaihetta. 
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Lähde: http://www.fermentas.com/templates/files/tiny_mce/coa_pdf/coa_er0681.pdf 
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Lähde: http://www.clontech.com/images/pt/dis_vectors/PT3078-5.pdf 
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