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LABORATORIOTYÖ: POLYMERAASIKETJUREAKTIO ELI PCR 
 

PCR on erittäin käyttökelpoinen työkalu yhdistelmä-DNA-tekniikassa. PCR:n voima perustuu sen 

kykyyn monistaa jopa vain yksi DNA-molekyyli miljooniksi samanlaisiksi molekyyleiksi. PCR:ää 

käytetäänkin tutkimuksen lisäksi monissa käytännön sovelluksissa, mm. erilaisten 

taudinaiheuttajien ja geneettisten sairauksien diagnostiikassa sekä oikeuslääketieteessä. 

 

 
 Tarvittavat materiaalit 

 Templaatti DNA (= eristetty DNA) 

 Positiivinen kontrolli-DNA  

 Deoksinukleotidit (2 mM, dNTP-mix) 

 PCR-alukkeet, tässä esimerkissä eGFP_Forward ja eGFP_Reverse (25 pmol/µl) 

 DNA-polymeraasi, tässä esimerkissä Taq-polymeraasi (5 U/µl). Laimenna tarvittaessa, jotta 

pipetointi onnistuu paremmin.  

 Steriloitu vesi 

 Steriilejä PCR-putkia 

 Mikrosentrifuugi  

 PCR-laite 

 

Suunnittele reaktiot  
Yleensä tehdään ainakin seuraavat reaktiot. Jokainen reaktio tapahtuu omassa putkessa. 

 Monistettava DNA-näyte 

 Positiivinen kontrolli (selostusta lisää?) 

 Negatiivinen kontrolli (ilman alukkeita) 

 Negatiivinen kontrolli (ilman näytettä)  

 
 
eGFP-PCR reaktio (20 µl):  

1. Deoksinukleotidi mix (2 mM, dNTP mix)  2 l 

2. Taq-polymeraasin puskuri (10 x Taq Buffer with KCl) 2 µl 

3. MgCl2 (25 mM)    1,5 µl 

4. Steriloitu vesi     laske tarvittava tilavuus 

5. Templaatti-DNA    1 l 

6. PCR-aluke: eGFP_Forw   25 pmol 

7. PCR-aluke: eGFP_Rev   25 pmol 

8. Taq-DNA-polymeraasi (1,25 U)   laske tarvittava tilavuus 

 

Tee ensin 4 x PCR-reaktioseos (1-4) ilman näytettä (5), alukkeita (6-7) ja Taq-polymeraasia (8) 

steriiliin eppendorf-putkeen ja jaa se neljään steriiliin PCR-putkeen. Tämän jälkeen lisää 

suunnitelman mukaisesti tarvittavat reagenssit eri putkiin.   

Monistusreaktion 
suunnittelu (mm. 

kohde, sopivatalukkeet, 
olosuhteet, ohjelma)

Reaktioseoksen 
laskeminen

Reaktioseoksen 
pipeteointi

PCR-laitteen 
ohjelmointi

Ajo

Tulosten 
analysointi 

(= AGE)
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Alla on Addgenen verkkosivuilta haettu eGFP:n DNA-sekvenssi. Esimerkissä käytettyjen 

alukkeiden paikat ovat sekvenssissä alleviivattuna ja lihavoituna.  

 

eGFP (Clonetech) 289-1005 (ilman stop-kodonia [TAA]) 716bp 

Lähde: http://www.addgene.org/pgvec1?f=c&cmd=viewvecseq&vectorid=345  

ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTG

GACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCC

ACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCGTGCCCT

GGCCCACCCTCGTGACCACCCTGACCTACGGCGTGCAGTGCTTCAGCCGCTACCCCGAC

CACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGC

GCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTTCGA

GGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGG

CAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACAACGTCTATATCATG

GCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAG

GACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCC

CCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCC

CAACGAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACT

CTCGGCATGGACGAGCTGTACAAG 

 

Direction 5'-Pos Tm (°C) Primer Sequence (5'->3') Product Length (bp) 

eGFP_Forward  1 63 TGGTGAGCAAGGGCGAGGAG 
713 

eGFP_Reverse 713 61 TACAGCTCGTCCATGCCGAG 

Tm-lämpötila on ilmoitettu alukkeiden toimittajan tiedoissa. 

 

 

eGFP- PCR -reaktio-ohjelma: 
 

Alkudenaturaatio  95 C  5 min   

denaturaatio  95 C  1 min 

alukkeen kiinnitys  57 C  1 min 

pidennys  72 C  1 min 

Loppupidennys  72 C  5 min 

 

Ohjelman jälkeen lämpötila ohjelmoidaan +4 C:een, jolloin tuotteet säilyvät esim. seuraavaan 

päivään. PCR tuotteet, joko analysoidaan esimerkiksi agaroosigeelielektroforeesilla tai pakastetaan 

odottamaan muuta jatkokäsittelyä.   

30 monistussykliä 

 


