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LABORATORIOTYÖ: PLASMIDI-DNA:N TRANSFORMAATIO 
KOMPETENTTEIHIN SOLUIHIN 

Työssä siirretään geneettistä materiaalia (plasmidi) uuteen isäntäsoluun (E.coli). Menetelmänä on 

harjoitustyöksi yksinkertaistettu kemiallinen kompetenttien solujen tuottamismenetelmä. 

Transformointi tapahtuu lämpöshokkimenetelmällä. Eschericia coli -kantana voidaan käyttää 

esimerkiksi kantoja XL1 Blue, JM 109 tai MC 1061. 

 

Tarvittavat materiaalit 

 CaCl2 

 LB-medium 

 LA- ja LA+Amp -maljat 

 plasmidi-DNA 

 spektrofotometri ja semimikrokyvetti 

 steriili sentrifuugiputki 

 mikrosentrifuugiputkia 

 jäähyttävä sentrifuugi  

 sentrifuugin roottorit 50ml putkille ja mikrosentrifuugiputkille (1,5 ml) 

 lämpöhaude (42 °C) 

 lämpökaappi (37 °C) 

Esikasvatus 

 

1) Lisää steriiliin koeputkeen 3–5 ml LB-mediumia.  

 

2) Siirosta putkeen valitsemasi Escherician coli –kannan kasvustoa silmukalla. 

 

3) Kasvata 200 rpm:n ravistelussa +37 
o
C:ssa yön yli.  

  

4) Lisää 250 ml erlenmeyer-pulloon 50 ml LB-mediumia. Lämmitä +37 
o
C:een ennen 

pääkasvatusta. 

  

Reagenssien 
valmistus

E. colin  
esikasvatus yön 

yli

Siirostus 
pääkasvatukseen, 
kasvun seuranta

Kasvatuksen 
lopetus ja solujen 

sentrifugointi

CaCl2:een 
Suspen-sointi

Transformaatio (DNA-
lisäys, lämpöshokki)

Maljaus

Pesäkkeiden 
laskenta ja 

tulosten 
analysointi
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E. colin kasvatus 

 

1) Siirrosta edellä valmistettuun LB-medium erlenmeyeriin (37 
o
C) esikasvatusputkesta 500 µl E. 

coli -kasvustoa.  

 

2) Seuraa kasvun edistymistä spektrofotometrillä aallonpituudella 550 nm. Referenssiliuoksena 

käytetään samaa LB-mediumia, johon E. coli siirrostettiin. 

 

3) Esilämmitys ja runsas ymppi nopeuttavat kasvuun lähtöä. Ensimmäinen näyte kannattaa ottaa 

noin tunnin kuluttua siirrostuksesta. Tämän jälkeen näytteen ottoa tihennetään kasvatuksen 

edistyessä (OD550 = 0,1 jälkeen 15-20 min välein). Tärkeää on, ettei kasvatusliuoksen sameus 

(OD= optical density) OD550 mene yli 0,4:n. Liian pitkälle edennyt kasvu on yleisin syy 

kompetenttien solujen tuoton epäonnistumiseen. Kun OD550 saavuttaa arvon 0,3 kasvatus 

lopetetaan.  

 

4) Kun kasvatusliuoksen sameus on saavuttanut tason 0,3-0,4, erlenmeyer pullo pannaan jäihin 

jäähtymään 30 minuutiksi. Myös seuraavaksi käytettävä 50 ml:n senrtifuugiputki ja CaCl2-liuos 

pannaan jäihin kylmenemään. 

Kompetenttien solujen teko  

 

1) Solut sentrifugoidaan pohjaan kylmässä 4 °C, 1440 x g, 5 min. Pysäytys tulee tehdä ilman jarrua. 

Sentrifuugiputkea on käsiteltävä varovasti.  

 

2) Supernatantti poistetaan. Solumassa suspensoidaan varovasti 5 ml:aan jääkylmää CaCl2. 

Suspensointi voi tapahtua esimerkiksi CaCl2-liuosta varovasti pipetoiden solumassan päälle siten 

että nestevirta ”kuluttaa” pohjalla olevan solukakun ja liuoksesta tulee tasaisen samea. Tämän 

työvaiheen tekee hankalaksi se, että samanaikaisesti on varmistettava, ettei seos lämpene. Putkea 

on siis pidettävä jäissä myös pipetoinnin ajan.  

 

3) Kompetentit solut voidaan käyttää heti tai säilöä pakkaseen. Tässä työssä ne käytetään 

välittömästi. Mikäli soluja säilytetään myöhempää käyttöä varten, täytyy suspensointiliuoksen 

glyserolipitoisuus olla 20 %. 

Transformaatio 

 

1) Otetaan kompetentteja soluja esijäähdytettyyn mikrosenrifuugiputkeen 400 µl. Solujen joukkoon 

pipetoidaan 0,010 – 0,1 µg DNA:ta. Sekoitetaan varovasti pipetin kärjellä. Annetaan olla jäissä 

n. 20 min.  

 

2) Mikrosenrifuugiputki siirretään 42 °C:seen 50 sekunniksi ja siirretään tämän jälkeen takaisin 

jäihin.  

 

3) Putkeen lisätään 500 µl LB-mediumia ja pidetään 1 h +37 °C:ssa (inkubointi).   
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Maljaus 

 

1) Inkuboinnin jälkeen transformaatiokoeputkesta tehdään laimennokset 1:100 (-2), 1:10000 (-4) ja 

1:1000000 (-6). Laimennos tehdään LB-mediumilla.  

 

2) LA-maljoille levitetään lasisauvalla 100 µl bakteerisuspensiota laimennoksista (-4) ja (-6); 2 

rinnakkaista kummastakin, siis yhteensä 4 maljaa. Tarkemman tuloksen saat jos käytät myös 

välilaimennosta (-5). 

 

3) Vastaavasti LA+Amp -maljoille tehdään kahden rinnakkaisen levitykset laimennoksesta (-2) ja 

laimentamaton (alkuperäinen putki).   

 

4) Maljojen annetaan kasvaa yön yli +37 °C:ssa.  

 

5) Laske seuraavana päivänä maljoille kasvaneet pesäkkeet. 

 

6) Laske näiden tietojen perusteella transformaatiotehokkuus ja transformaatiofrekvenssi (vrt. 

kirjan kappale 8). Muista ottaa huomioon tehdyt laimennokset. 

Työhön liittyviä kysymyksiä:  

 

1. Selvitä sentrifuugin kierrosnopeuden (rpm) ja g-arvon välinen ero  

2. Miksi transformaation jälkeisessä inkuboinnissa (1 h 37 °C) käytettiin LB-mediumia eikä 

LB+Amp:ia? 

3. Miksi maljaukset tehdään sekä LA-maljoille että LA+Amp -maljoille? 

4. Mitä tarkoittaa tulos: LA-maljoilla kasvua, mutta LA+Amp -maljoilla ei? 

5. Miksi LA-maljoille ja LA-Amp -maljoille tehtiin maljaukset eri laimennoksista? 

Liuosohje 

 

LB 1000 ml 

 10 g Tryptone  

 5 g Yeast extract   

 10 g NaCl 

 sterilointi  

 pH:n säätö: 7,5 – 8  

 

LA 1000 ml 

 1,5 g agar / 1000 ml LB 

 sterilointi  

 

LA +amp (50 µg/ml) 

 

CaCl2 


