PCR (Polimerase Chain Reaction)
Polymerase Chain Reaction telah di gunakan secara luas sebagai salah satu penemuan paling penting abad
ke-20 dalam biologi molekular. PCR telah dipakai untuk mengidentifikasi dan memanipulasi DNA,
mendeteksi infeksi organism (HIV, hepatitis, TBC, HIN5, H1N1), mendeteksi variasi genetic (SSR, RAPD, AFLP)
dan alainnya. PCR melibatkan tiga langkah berikut: denaturasi, annealing dan ekstensi. Pertama, materi
genetik (DNA) didenaturasi, mengubah untai ganda molekul DNA menjadi untai tunggal. Kedua, Primer
kemudian mengikat ke DNA komplementer nya (annealing). ketiga, DNA akan digandakan/diperpanjang
oleh DNA polimerase. Semua langkah ini sangat tergantung dengan suhu/ suhu sensitif yang pada
umumnya terjadi berkisar pada suhu 94oC (denaturasi), 60oC (analling) dan 72oC (elongasi).
Desain primer yang baik sangat penting untuk keberhasilan reaksi PCR. Pertimbangan desain yang penting
yang diuraikan di bawah ini sebagai kunci untuk amplifikasi spesifik dengan hasil tinggi.
1. Panjang Primer:
Hal ini secara umum diterima bahwa panjang optimal primer PCR adalah 18-22 mer (basa).
2. Primer Melting Temperature:
Primer Melting Temperature (Tm) merupakan temperatur yang diperlukan oleh separoh primer dupleks
o
mengalamai disosiasi/lepas ikatan. Primer dengan Tm berkisar antara 52-58 C sangat ideal, sedangkan
Tm diatas 65oC akan mengurangi efektifitas anelaing sehingga proses amplifikasi DNA kurang berjalan baik.
Tm ini sangat ditentukan oleh jumlah basa GC (GC contains).
Tm primer dapat dihitung dengan formula:
o
A. Tm ( C) = ((G+C) x4) + ((A+T) x2))……….secara kasar (kurang akurat)
o
B. Tm( C) = {ΔH/ ΔS + R ln(C)} - 273.15……..secara akurat
3.Primer annealing temperature :
The primer annealing temperature (Ta) merupakan suhu yang diperkirakan primer dapat berikatan dengan
template (DNA) dengan stabil (DNA-DNA hybrid stability). Jika suhu aneling tinggi akan menyulitkan
terjadinaya iktan primer dengan DNA template sehingga akan menghasilkan produk PCR yang rendah
(kurang efisien). Namun jika Ta terlalu rendah akan menyebabkan terjasinya penempelan primer pada DNA
tempalt yang tidak spesifik. Ta dapat dihitung dengan menggunakanformula di bawah ini:
Ta = 0.3 x Tm(primer) + 0.7 Tm (product) – 14.9
Tm(primer) = Tm primer
Tm(product) = Tm produk PCR
4. GC Content :
Jumlah Basa G dan C (GC content) di dalam primer yang ideal sekitar 40-60%.
5. GC Clamp :
Jumlah basa G dan C yang terdapat pada 5 basa terakhir (3’) disebut dengan GC clamp. GC clamp yang baik
sekitar 3 basa G/C dan tidan melebihi 5 basa G/C. keberadaan G/C di ujung 3’ primer sangat membantu
terjadinya stabilitas iktan antara primer dengan DNA templat yang diperlukan untuk inisiasi polymerase
DNA (proses PCR).
6. Primer Secondary Structures :
i) Hairpins : terbentuknya struktur loop/hairpin pada primer sebaiknya dihindari, namun sangat
sulit untuk memperoleh primer tanpa memiliki struktur hairpin. Hairpin pada ujung 3' dengan
ΔG(energy yang dipelukan untuk memecah struktur hairpin) = -2 kcal/mol dan hairpin internal
dengan ΔG = -3 kcal/mol masih dapat ditoleransi.

ii) Self Dimer : primer dapat beriktan dengan primer lainnya yang sejenis disebut dengan self-dimer
. self-dimer pada ujung 3' dengan ΔG = -5 kcal/mol dan self- dimer pada bagian internal dengan
ΔG= -6 kcal/mol masih dapat ditoleransi.
iii) Cross Dimer : Primer dapat beriktan dengan primer pasangannya (reverse dan forward) sehingga
disebut cross dimmers. Cross dimmer re homologous. Optimally a 3' end cross dimer with a ΔG of 5 kcal/mol and an internal cross dimer pada ujung 3' dengan ΔG = -5 kcal/mol dan self- dimer pada
bagian internal dengan ΔG= -6 kcal/mol masih dapat ditoleransi.

7. Repeats : primer sebaiknya tidak memiliki urutan pengulangan dari 2 basa dan maksimum pengulangan 2
basa sebanyak 4 kali masih dapat di toleransi. Misalnya ATATATAT.
8. Runs : Primers sebaiknya tidak memiliki urutan basa yang di ulang terus menerus. Pengulangan basa
berurutan sampai 4 kali masih dapat di toleransi. Misalnya AGCGGGGGATGGGG memiliki urutan basa G
diulang 5 kali berturut-turut.
9. Avoid Cross homology : untuk meghindari cross homologi dapat dilakukan dengan cara

menganalisis homologi primer dengan DNA genome melalui BLAST-NCBI.
10. Amplicon Length :
Panjang PCR produk yang ideal berkisar antara 100-500 basang basa.
11. Optimum Annealing temperature (Ta Opt):
Suhu annealing optimum sangat mempengaruhi hasil pcr. TaOpt ini dapat dihitung dengan cara
Ta Opt = 0.3 x(Tm of primer) + 0.7 x(Tm of product) - 25
5. Primer Pair Tm Mismatch:
o
Perbedaan Tm sepasang primer sebaiknya tidak lebih dari 5 C.

CARA MENDESAIN PRIMER
Berikut langkah-langkah mendesain PRIMER menggunakan NCBI
1. buka website http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/

2. memsukkan urutan DNA dalam bentuk FASTA ke dalam kotak yang telah disediakan

3. diperoleh hasil seperti di bawah

4. di analisis dimer dan hairpin dengan software OLIGO ANALYZER
5. ORDER PRIMER

