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LABORATORIOTYÖ: PCR-DIAGNOSTIIKKA 
 

”Geeniruokaa” vai ei? 

PCR-diagnostiikkaa hyödynnetään monella eri osa-alueella. Tässä esimerkissä tutkitaan sisältääkö 

näyte kasviteknistä geenimuuntelua. Geneettisesti muokatut raaka-aineet ja elintarvikkeet herättävät 

intohimoja puolesta ja vastaan. EU on ottanut asiassa tiukan kielteisen kannan, eikä meillä tämän 

takia kaupan hyllyistä GMO-elintarvikkeita löydy. Muualla maailmassa geenimuokattuja raaka-

aineita ja tuotteita on runsaasti markkinoilla ja tämän takia aihe on mielenkiintoinen tutkittava 

kohde laboratoriossa.  

PCR-geenitestin pystyy tekemään DNA-laboratorion perusvälineillä yhdessä päivässä. 

Työskentelyn järjestelmällisyyteen ja puhtauteen on kiinnitettävä huomiota, jotta vältytään vääriltä 

PCR-tuloksilta. Kasvintuotannossa yleisesti käytettyjä geenimuokkauksia ovat geenit 35S ja NOS, 

joten monet PCR-GMO -testit perustuvat näiden geenien löytymiseen.

 

Tarvittavat materiaalit 

 DNA:n eristämiseen soveltuva kitti, esimerkiksi MasterPureTM Complete DNA and RNA 

Purification Kit. 

 PCR-kitti geenimuokkauksen havainnointiin, esimerkiksi BIOGENICS Kits for detection of 

GMOs in food and food materials: STANDARD KIT 

 Tutkittava näyte 

 

DNA:n eristys ja pitoisuuden määritys 

Ennen PCR-ajoa DNA pitää eristää näytteestä. DNA-eristystekniikoita on monia ja ne 

todennäköisesti kaikki toimivat tarpeeksi hyvin, jotta PCR onnistuu. DNA:n eristäminen pehmeästä 

materiaalista, kuten kasvin lehdestä on toki helpompaa kuin kovasta maissijyvästä. Nestetypen 

käyttö kasvien DNA-eristyksissä ei ole välttämätöntä, vaikka monet ohjeet tätä toivovatkin. 

Näytteen murskaus mekaanisesti esimerkiksi myllyllä ja tämän jälkeen huhmareessa edesauttaa 

hyvää DNA-saantoa. Eristyksen jälkeen DNA:n puhtaus ja pitoisuus on syytä määrittää. Puhtaan 

DNA:n absorbanssimittauksen (260 nm/280 nm) tuloksen tulisi olla 1,8-2. PCR-testi onnistuu 

kokemuksiemme perusteella myös huomattavasti epäpuhtaammalla DNA:lla eli eristystä ei tarvitse 

välttämättä uusia vaikka eristystulos olisi toivottua huonompi. Jopa yksivaiheiset 

pikapuhdistusmenetelmät toimivat, mutta tuolloin DNA:n mittaus ei onnistu luotettavasti 

kiintoaineksen takia. PCR-tuotetta analysoitaessa agaroosigeelin tulee olla tiukka (2-3 % agaroosi). 
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Työtä voi helposti muokata lähtötason ja tarpeiden mukaan. Perustyön lisäksi voidaan selvittää 

esimerkiksi menetelmäherkkyys ja pohtia tuloksen pohjalta näytteenoton tilastollista aspektia. 

Saman kitin eri reagensseilla voi myös havaita maissia ja soijaa. Työnä voi siis olla myös tietyn 

raaka-aineen etsiminen elintarvikenäytteistä. 


