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Optymalizacja warunków reakcji PCR w gradiencie temperatury i magnezu 

 

Opracowanie dobrze działającej reakcji PCR często przysparza trudności osobom, 
które nigdy nie miały możliwości „zabawy” stężeniami reagentów reakcyjnych.W gruncie 
rzeczy podsawą dobrego PCR jest dobór odpowiedniej temperatury annealingu, stęzenia 
jonów magnezu i starterów: 

-odpowiednia temperatura annealingu pozwala na wydajne przyłączanie primerów do 
matrycy, zapobiegając jednocześnie jej renaturacji. Temperatura zbyt wysoka spowoduje brak 
wiązania starterów z matrycą, zbyt niska doprowadzi do niespecyficznego ich wiązania i 
powstawania amplifikacji niespecyficznych produktów 

-jony magnezu są kofaktorem polimerazy, warunkującym wydajne wiązanie enzymu do 
sekwencji prymującej (starter-matryca) i promowanie wydajnej elongacji. Trudno jest 
wskazać konkretne działanie magnezu i jest wiele hipotez co do tego, jak wpływa on reakcję z 
użyciem różnych matryc. Zasada jednak jest taka,że w reakcjach multiplex zwykle korzysta się 
z podwyższonych stężeń w stosunku do reakcji prostych.Jest takze związek pomiędzy 
optymalną temperaturą annealingu a magnezem: im więcej MgCl2, tym lepiej tolerowana jest  
wyższa temperatura 

-startery dodawane są w niewielkim nadmiarze, ponieważ zużywają się one w kolejnych 
cyklach (są wbudowywane do nowopowstającej nici). Zbyt duże ilości starterów powodują 
jednak powstawanie par primer-dimer, które inhibują właściwą reakcję PCR. Zbyt niskie 
stężenie starterów doprowadzi do braku amplifikacji. Zwykle lepiej jest dodać zbyt dużo 
primerów niż zbyt mało. Dlatego ich koncentrację optymalizuje się na końcu- po dobraniu 
temperatury i ilości magnezu. 

-ostatni składnik przepisu na sukces: siła jonowa- szara eminencja, czająca się w każdym 
roztworze, chociaż niewidzialna. Musimy pamiętać, że skład jonowy i własności buforujące 
mieszaniny reakcyjnej powinny odpowiadać „upodobaniom” naszej polimerazy. I że 
wszystko, co dorzucimy do reakcji wpływa na siłę jonową.Dlatego nie możemy zrobić z 
mieszaniny reakcyjnej zupy. Przesadzając z ilością dNTP, matrycy, MgCl2, primerów- 
pogarszamy warunki pracy polimerazy. Dlatego starajmy się zawsze oscylować wokół zaleceń 
z ulotki producenta, nie przekraczając o powyżej 1,5x tego, co poleca producent.  

W tym opracowaniu zajmiemy się prawidłowym określeniem warunków termicznych 
optymalnych dla reakcji i optymalizacją stężenia jonów magnezu. 
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Niezbędne odczynniki i sprzęt: 

1. Startery dla wybranego amplikonu. 

2. Zestaw odczynników do PCR:  bufor, dNTP, MgCl2, woda ultraczysta, polimeraza Taq 

3. Marker wielkości molekularnej o rozpiętości  dostoswanej do spodziewanej wielkości 

produktu 

4. Bufor obciążający do elektroforezy (standardowo bromofenol+ksylencjanol) 

5. Agaroza 

6. Bufor TAE, TBE lub SB 

7. Termocykler z opcją gradientu termicznego 

8. Zestaw do elektroforezy agarozowej 

9. Pipety o zmiennej objętości 10-100 µL, 1-10 µL oraz 0,1-2,5 µL 

10. Drobne plastiki laboratoryjne: tipsy, próbówki typu eppendorf i do PCRu 

 

Procedura:   

Wykorzystamy 2 reakcje PCR by dobrać warunki termiczne i magnezowe. Najpierw sporządzimy 

identyczny MIX reakcyjny z dodaną a priori matrycą. Po rozpipetowaniu reakcji do próbówek 

umieścimy je w odpowiednich miejscach bloku grzejnego, w których panuje wzrastajaca temperatura 

podczas annealingu. 

Następnie wykonamy rozdział elektroforetyczny celem wybrania najlepszej temperatury. Kolejnym 

krokiem będzie wykonanie drugiej reakcji PCR, w której MIX zawiera wszystkie składniki poza MgCl2. 

Dodamy go osobno we zwrastającym stężeniu. Po rozdziale ponownie wykonamy elektroforezę 

 

1. Badane DNA doprowadzić do stęzenia ok. 50ng/ µL. Musimy dysponować co najmniej 20 µL 

takiego DNA, gdyż będzie ono niezmiennym składnikiem każdej reakcji. 

2. Przygotować MIX reakcyjny dla ilości prób większej o 1** od żądanej wg schematu: 

Składnik 1 reakcja [µL] 10 reakcji [µL] 

Bufor 10x* 2,5 25 

dNTP 10mM* 0,5 5 

MgCl2 25mM* 1 10 

Starter F (10µM)*** 0,5 5 

Starter R (10µM)*** 0,5 5 

Polimeraza Taq (5U/µL)* 0,1 1 

Woda do 25 µL 18,9 189 

Matryca DNA 50ng/ µL 1 10 

 

*Uwaga! Zestawy do PCR róznych producentów różnią się stężeniami składników.Proszę 

zwrócić baczną uwagę na zatężenie buforu (wyrażane przez „x razy” ), stęzenie dNTP (zwykle 

10μM) oraz MgCl2 (zwykle 25 lub 50mM). Aktywność polimerazy, wyrażana w U także może 

być różna. W przypadku innych stężeń należy przeliczyć ilości. 

**Mając na uwadze błąd pipetowania zawsze „zgubimy” parę mikrolitrów,dlatego bierzemy 

na to poprawkę przygotowując o jednąreakcję za dużo. 

***Startery zwykle dostarczane są w stocku 100μM, należy je 10x rozcieńczyć dostężenia 

roboczego (10μM) 
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3. MIX napipetować po 25 µLdo każdej z próbówek. 

4. Zaprogramować termocykler (konieczne jest posiadanie opcji gradient!!!) na poniższy 

program: 

 

• 94°C – 5 minut (denaturacja wstępna)  

• 94°C – 30 sekund (denaturacja) 

• x°C -  30 sekund (annealing grad.)               30x 

• 72°C -  30 sekund (elongacja) 

• 72°C -   5 minut (elongacja końcowa) 

 

Wybrać opcję gradientu i dobrać zakres temperatur bloku. Jeżeli temperatura annealingu wg. 

programu do projektowania starterów lub publikacji jest zadana na x stopni, to spróbujmy ustawić 

gradient w przedziale (x-5; x+5).  

5. W czasie reakcji PCR przygotować gradient magnezu do drugiej reakcji PCRwg poniższego 

schematu: 

 

MgCl2 [µL] 0 1 2 3 4 5 6 7 

H2O [µL] 7 6 5 4 3 2 1 0 

                           

 

 

 

 

6. Po zakończeniu pierwszej reakcji przygotować  żel agarozowy 1%, rozdzielić próby wobec 

markera wielkości molekularnej.  Wraz ze wzrostem temperatury powinni Państwo 

zaobserwować rosnącą specyficzność reakcji, po czym następuje stopniowy zanik produktu, 

podobnie jak na poniższych przykładach: 
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Przykład 1: Reakcja przebiega dobrze, mimo obecności niewielkiego 

stopnia niespecyficznej amplifikacji aż do temperatury 56 stopni, 

gdy nagle załamuje się wydajność reakcji. W takimprzypadku 

wybieramy najwyższą temperaturę w której reakcja przebiega 

dobrze (tu: 54 lub 55 stopni) 

 

 

 

 

 

   54      56     58     60    62 

 

Przykład 2: Reakcja jest nieczuła na zmiany termiczne w szerokim 

zakresie. Niekorzysta niespecyficzna amplifikacja powinna dać się 

wyrugować przez manipulację poziomem magnezu. Można także 

spróbować kolejnej amplifikacji w gradiencie w wyższej 

temperaturze (np. od 60 do 65 stopni) 

 

 

 

 

    50      52     54     56    58 

 

Przykład 3: Wraz ze wzrostem temperatury preferencyjnie 

amplifikowane są różne produkty. W tym przykłądzie zależy nam na 

niższym z produktów, wybieramy więc temperaturę 58 stopnilub 

wyższą- należałoby rozszerzyć gradient np. do 64 stopni by się o tym 

przekonać.  
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7. Po wyborze odpowiedniej temperatury, w której wciąż obecny jest nasz produkt, ale 

zmniejsza się intensywność towarzyszących prążków niespecyficznych, wykonujemy 

drugą reakcję PCR, tym razem dla 8 prób wg poniższego wzoru. Nie dodajemy 

magnezudo MIXu, po rozpipetowaniu do próbek 21,5ul do każdej pipetujemy po 3,5 

μL przygotowanego w punkcie (5) rozcieńczenia. Próbki oznaczamy cyframi 0-8. 

 

Składnik 1 reakcja [µL] 9 reakcji [µL] 

Bufor 10x* 2,5 22,5 

dNTP 10mM* 0,5 4,5 

MgCl2 25mM* - - 

Starter F (10µM)*** 0,5 4,5 

Starter R (10µM)*** 0,5 4,5 

Polimeraza Taq (5U/µL)* 0,1 0,9 

Woda do 25 µL 16,4 147,6 

Matryca DNA 50ng/ µL 1 9 

Gradient MgCl2 3,5 Dodawany osobno! 

 

 

8. Prowadzimy PCR na tych samych warunkach co w punkcie (4) ale zamiast gradientu 

ustawiamy temperaturę annealingu „x” na ustaloną przez nas w gradiencie 

termicznym. 

9. Po zakończeniu pierwszej reakcji przygotować  żel agarozowy 1%, rozdzielić próby wobec 

markera wielkości molekularnej.  Wraz ze wzrostem stężenia magnezu zwykle rośnie 

intensywność prążka, po czym pojawia się coraz więcej proiduktów niespecyficznych. 

 

Życzę udanych optymalizacji! 

 

 

Uwaga: Powyższe wytyczne są prawdziwe dla wszystkich reakcji PCR. Zdarzają się jednak 
pewne sytuacje, w których uzyskanie dobrych wyników amplifikacji jest niemożliwe bez 
zastosowania dodatków ułątwiających topienie matrycy i stabilizujacych polimerazę w 
trudnych warunkach (betaina, DMSO, DTT, albumina i inne). Nie będziemy się dziś 
zajmować ekstremalnymi przypadkami, poświęcam im osobny artykuł.  

 


