Laboration: DNA-analys med snabb-PCR (nivå 3)
Syftet med laborationen:
Syftet är att förstå hur PCR-metoden fungerar och att lära sig att utföra metoden i praktiken.

PCR-metoden sker vanligtvis i 3 steg:

”Snabb-PCR” innebär att reaktionen enbart sker i 2 steg
I vanliga fall sker PCR-metoden i tre steg (som ovanstående bild visar). Under steg 2 sänks
temperaturen tillräckligt mycket så att primrarna kan binda optimalt till de sekvenser som ska
kopieras. För hög temperatur innebär att primrarna har för hög rörelseenergi och därmed har svårt
att binda optimalt. I denna ”snabb-variant” används dock primers som kan binda till DNA:t vid en
relativt hög temperatur och vid samma temperatur som även krävs för steg 3. Det innebär att steg 2
och 3 kan ske samtidigt vilket minskar PCR-tiden med ca en tredjedel. I denna laboration krävs
dessutom enbart 20 cykler (ibland krävs upp emot 40 cykler) för att få tillräckliga mängder DNA vilket
ytterligare minskar tiden.

Moment 1: Kopiera DNA-provet med PCR
Varje elevgrupp kopierar ett varsitt DNA-prov med PCR (max 10 elevgrupper):

Optimalt är också om läraren (eller en elevgrupp) förbereder kontroll-DNA (kräver
ej PCR):

Moment 2: Tillverka gel och buffert
A) Tillverka elektroforesgelen med hjälp av nedanstående bildserie och tabell 1.
B) Tillverka elektroforesbufferten med hjälp av tabell 2.

Tabell 1: Tillverka elektroforesgelen (agaroskoncentration 1,0 %).

Agarospulver (g)
0,25

Koncentrerad
buffert (ml)
0,5

Destillerat vatten
(ml)
24,5

Tabell 2: Tillverka elektroforesbufferten

Koncentrerad
buffert (ml)
8

Destillerat vatten
(ml)
392

Total volym (ml)
400

Total volym (ml)
25

Moment 3: Applicera DNA-proverna och kör elektroforesen
A) Kontrollera att ni har gjort punkt 5 under ”Moment 1” innan ni går vidare till B.
B) Applicera DNA-proverna, 32 ul, enligt nedanstående bilder. I brunn 1 appliceras DNA-stegen
(läraren har det provröret). I brunn 2 appliceras ”kontroll-DNA” om en sådan har förberetts. I
övriga brunnar appliceras gruppernas DNA-prover. Flera grupper kan alltså använda samma
gel. Obs. För att underlätta appliceringen av DNA-proverna i gelen kan steg 9 göras före steg
8.
C) Kör igång elektroforesen. Minst 35 minuter ska den köras men optimalast är 60 minuter.

Moment 3: Färga gelen och analysera resultatet
A) Färga gelen med hjälp av nedanstående bildserie. Använd ”kort” med etidiumbromid. Ta bort
skyddsplasten och lägg sedan kortet mot gelen. Obs. Använd skyddshandskar och håll till i
ett dragskåp!
B) Vänta 10 minuter (även om det står 5 min i bildserien!) innan ni tar bort korten och kollar
resultatet på UV-bordet.
C) Släng etidiumbromidkorten i en särskild behållare (läraren visar).

