
Reação Polimerásica em Cadeia
(PCR)

PCR - consiste em fazer cópias de DNA “in 
vitro”, usando os elementos básicos do processo 

de replicação natural do DNA.



Polymerase Chain Reaction

• PCR is a method for rapid amplification of 
specific target segments of DNA or cDNA

• in vitro replication of DNA or cDNA

• PCR products are called amplicons



PCR Amplifica uma Seqüência 
Alvo

Seqüência Alvo

DNA

DNA Supercoiled

Cromossomo

Replicação 
“in vitro” do 

DNA

Alternância de 
temperaturas a 

cada ciclo:

DESNATURAÇÃO

ANELAMENTO

POLIMERIZAÇÃO



Alternância de temperaturas a 
cada ciclo

1. Denature:
94 ° C - 96 ° C
Separate double 
helix template into 
two single strands

2. Anneal:
37 ° C - 65 ° C
Primers bind to 
specific initiation 
sites on single 
stranded DNA

3. Extension: 72 ° C
DNA polymerase uses dNTPs to
add dNMP units to the growing
strands, according to the base 
pairing rule; polimerization. 



1985

Primeira publicação - Science
Cetus Corporation
R. Saiki, S. Scharf, F. Faloona, K. 
Mullis, G. Horn, H. Erlichand N. 
Arnheim

Evolução da PCR

Amplificação enzimática da β-globina para o 
diagnóstico da anemia falciforme



1989 Taq DNA polimerase termoestável
Automação na PCR
Molécula do ano - Science.
Hoffmann-La Roche Inc. & Cetus
Desenvolvimento da PCR em 
diagnóstico

Evolução da PCR

Lago do  “Yellowstone National Park”



Primeiro ciclo da PCR

Seqüência Alvo

Seqüência Alvo

Primer 1
Primer 2

Anelamento 
dos primers

55 - 64°C
Denaturação pelo calor

95°C - 30 a 50 s

Primer 1

Primer 2

5’

5’

3’

DNA
Polymerase

Extensão



Após sucessivos ciclos…

1 cycle = 2 Amplicon

2 cycle = 4 Amplicon

3 cycle = 8 Amplicon

4 cycle = 16 Amplicon

5 cycle = 32 Amplicon

6 cycle = 64 Amplicon

7 cycle = 128 Amplicon

No. de No. Amplicon
Ciclos Cópias por Alvo

1 2

2 4

3 8

4 16

5 32

6 64

20 1,048,576

30 1,073,741,824



Polimerização é feita por uma DNA
polimerase termoestável = síntese 
exponencial de moléculas de DNA.

São utilizados dois “primers”- que  
delimitam o segmento amplificado



Cada uma das novas fitas de DNA extendidas a partir 
dos “primers” serve como template para síntese de uma 
nova fita. Isso garante o aumento exponencial do número 
de novas fitas.

Todas as fitas de DNA sintetizadas durante a PCR têm a 
sequência dos primers na extremidade 5’ e a seqüência 
complementar aos primers na posição 3’

3’5’ 
5’3’

“primers” complemento dos “primers”



3’ 5’

POLIMERIZAÇÃO: 5’       3’

Todas as DNA-POLIMERASES 
requerem para seu funcionamento:

• Molécula de DNA - molde
• “Primer” de oligonucleotídeo
• Magnésio
• dNTPs



Qualquer seqüência alvo de DNA pode 
ser amplificada por PCR

A localização da seqüência alvo é feita pelos “primers”. 
Oligonucleotídeos com 20 - 24 bases são usualmente 
seletivos o suficiente para localizar um sítio único em 
um genoma de alta complexidade, tal como 

o genoma humano.
O pareamento dos “primers” com a seqüência alvo se 

faz pelo estabelecimento de pontes de hidrogênio, 
segundo o pareamento convencional descrito por 

Watson e Crick:
A    T
C    G



Componentes da PCR

Mg2+

dCTP

dGTP

dTTP

dATP

DNA Polymerase

Primer



PCR Buffer and Salt

Buffer Salt

• Provides optimal ionic 
strength for maximum 
enzyme activity

• Influences DNA 
hybridization kinetics 
or Tm of the primers

• Maintains optimal pH 
for enzyme activity



Magnesium Ions Are Needed 
To Stimulate Taq Polymerase

TaqTaq

Mg

MgMg++ ++ RangeRange
1 - 4 mM



1 µg de DNA 
genômico tem 
3 x 105 cópias
do genoma de 

mamíferos

No = número inicial de cópias de DNA-dupla fita (template)
Nf = número final de cópias da seqüência alvo (dupla fita)
Y = eficiência da extensão do “primer” por ciclo
n = número de ciclos



Interferência da eficiência da amplificação
sobre a quantidade final do produto após

25 ciclos

A eficência média de amplificação é 0,85. Pequenas alterações para
menos podem fazer com que o produto não seja detectado.



Cinética da PCR
- Fase de “screening” - ciclos iniciais

Os “primers” procuram o “template” de DNA com as seqüências que
lhes são complementares (agem como as  sondas nos experimentos
de hibridização). Encontrar a seqüência complementar não é tão
difícil, pois os primers estão em considerável excesso em relação ao
template.

- Fase intermediária
O processo de amplificação está ocorrendo, levando ao acúmulo
exponencial do fragmento de DNA. O pareamento do primer com a
seqüência que lhe é complementar já está bem facilitada, pois já 
existem várias cópias das seqüências alvo.

- Fase tardia ou fase de platô
A amplificação já é sub-ótima devido à limitação dos reagentes e à 
competição dos produtos gerados com os primers disponíveis.



Plateau Effect



O aumento exponencial do no de cópias ocorre até um 
determinado no de ciclos, que será variável

de reação para reação.
As causas do platô são várias:

- Perda da atividade da enzima
- Todas as enzimas disponíveis estão ocupadas com a síntese de DNA
- Acúmulo de produtos amplificados que tendem a parear entre sí, em
detrimento do pareamento com os “primers”. Aumenta possibilidade
de amplificação de produtos inespecíficos.
- Gasto dos reagentes, especialmente de primers, mas também de 
deoxinucleotídeos.
- Acúmulo de pirofosfato, resultante das ligações fosfodiésteres
- Competição com outros produtos que vinham sendo amplificados

com eficiência menor mas também foram se acumulando, etc…



Taq DNA Polymerase

1.Native Taq DNA Polymerase
– Thermo-stable DNA polymerase
– Isolated from Thermus aquaticus

2.AmpliTaq DNA Polymerase
– Recombinant enzyme
– Modified form of Taq DNA Polymerase

gene expressed in E. coli



Extension Rate of AmpliTaq

Temperature Extension Rate

75 °C 75 nucleotides/sec

55 °C 24 nucleotides/sec

37 °C 1.5 nucleotides/sec

22 °C 0.25 nucleotides/sec



Fidelity in PCR

• Fidelity
– Accuracy of replication

• Fidelity in PCR
– High % of products have sequence identical to target

• High fidelity PCR
– Only necessary if one intends to clone individual PCR 

products



Taq Misincorporation Rate

1 error/501 error/50--100,000100,000
bases incorporatedbases incorporated
at 70at 70ooCC

Gene 108: 1 (1991)Gene 108: 1 (1991)



PCR Misincorporation:
a Two-Step Process

MisinsertionMisinsertion usually results in termination.usually results in termination.

MisextensionMisextension results in fullresults in full--length productlength product
that amplifies as efficiently as wild type.that amplifies as efficiently as wild type.



Conditions Affecting Fidelity

Increase Fidelity
balanced
40-50µM each

1:1 with dNTP

Decrease Fidelity
1-2mM each;
imbalanced

6-8mM Mg++

[dNTP]

[Mg++]

Tempanneal

[Enzyme] or
ext. time

# cycles



The Optimization

Fidelity Yield



Optimization - Why?

• Optimize PCR amplification to:
– Increase yield of the reaction (efficiency)
– Increase specificity (especially when high 

background exists)
– Improve reproducibility (i.e., well-to-well, run-

to-run)



Optimization Parameters To Be 
Considered

• Primer Design
• Cycling Conditions
• Reagent Concentrations
• Hot-start
• Buffer Components



Primer Design
• 15 - 30 nucleotides in complementary region
• Random base distribution with average G+C content
• Base pairing to target at 3' end is critical
• Avoid long A+T and G+C-rich regions if possible
• Check for internal secondary structure
• Avoid primer complementarities - specially at the 3' ends 

(Primer-dimers) 
• Use computer program to determine uniqueness of 

primers
• Assure that primers in a set have annealing temperature 

within 2º C - 3º C of each other



Primer-Dimer
Product Approximately the Length of the 

Two Primers Added Together



Post-Primer Design Considerations
• Primer Tm Calculation
• Annealing Temperature Selection
• Three Temperature vs. Two Temperature 

PCR

Annealing Temperature Estimate For Primers 
< 20 bases:

Tm = 4ºC * (#G’s + #C’s) + 2ºC * (#A’s + #T’s)
Tanneal = Annealing temperature = Tm - 4° C



Annealing Temp Optimization

Tm - 4° C

More Specificity Less Specificity

Anneal
Temp



Annealing Temp Optimization
• “touch down PCR”
Expl: variar a temperatura de “annealing” 
entre 65oC e 55oC, reduzindo a temperatura
em 1oC a cada 2 ciclos, durante 20 ciclos. 
Fazer mais 10 ciclos a 55oC.

• PCR gradiente
Distribuição de temperaturas pelo bloco, 
baseada em 2 parâmetros: Temp. média e 
faixa de variação (expl. 61oC ±10oC).



Cycling Conditions
Three-Temperature PCR



Two-Temperature PCR

Requirements Advantages
Primer Tm > 59 °C High Specificity

Short Cycling Time



Standard Reaction Concentrations 
Using AmpliTaq DNA Polymerase

PCR Reagents Standard 
Concentrations 

Reaction Volume 50 µL 

Enzyme units 1.25 units 

 

[MgCl2] 1.0 - 4.0 mM  

[dNTPs] 200 µM each  

[primers] 0.2 - 1.0 µM each  

1X Buffer 10 mM Tris-HCl, 
pH 8.3   

50 mM KCl 

 

Genomic DNA 
Template 

1-500 ng 
(300-150000 copies) 

 

 



MgMg++++ OptimizationOptimization
MgMg++ ++ rangerange
1 1 –– 4mM MgMg++++MgMg++++

4mM 
++++ ++++

-- -- ---- -- --
TaqTaq TaqTaq



PCR Primer Concentrations

Normal

0.1 - 1.0µM

More Specificity
Less yield

Less Specificity
More yield



Hot Start: A Method to Increase 
Pre-PCR Specificity



What is hot start?

Hot Start PCR is a simple modification of 
the original PCR process in which the 
amplification reaction is started at an 
elevated temperature.  



AmpliTaq Gold/ Taq Platinum 
Hot Start PCR

• Modified, inactive AmpliTaq, 94 kDa

• Heat restores the polymerase activity (95°C-
5-12min)

• Uses 1X PCR Gold Buffer with 
appropriately optimized Mg2+ concentration

• Room temperature reaction setup



Hot Start: A Method to Increase 
Pre-PCR Specificity

Room Temp 
Setup

Hot Start 

115 bp
band

10 Copy HIV in 
1 ug HP DNA



Sources Of Non-Specificity

• Mispriming (either correct or wrong size, 
wrong intervening sequence)
– MgCl2 too high
– Annealing temperature too low
– First few cycles



Pre-PCR Mispriming

• Necessary conditions
– Abundant ssDNA (primers) in test sample
– Pre-PCR incubation of all reactants at 

permissive temperature
– Significant DNA polymerase activity at 

permissive temperature

Remedy:  Hot Start



Hot Start Procedures
To Increase PCR Specificity

• Manual Hot Start PCR 
• AmpliWax
• AmpliTaq Gold/ Taq Platinum



Hot Start Technique with 
AmpliWax™ PCR Gems



Manual Hot Start PCR

Reagent
subset

Heat to 
60-80 ºC

Missing
Reagent

75-80 ºC

Tube

Manual
Hot Start PCR

Transfer to
cycler

Cycle

4-25 ºC

Amplitaq

Disadvantages
Labor intensive
May led to contamination



AmpliTaq Gold
Taq Platinum

Reagents

Transfer to
cycler

Cycle

Tube

4-25 ºC

AmpliTaq Gold
PCR

• Advantages
– Easy room 

temperature set-
up

– Enzyme activates 
by heat before 
the first cycle

+ Taq

Heat
activation



Traditional PCR
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Hot Start PCR
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Nested - PCR
Alternativa para melhorar a especificidade e a 

sensibilidade da PCR. 



Multiplex PCR
• Screening for genetic diseases

– Ex:  Duchenne Muscular Dystrophy

• Screening for purposes of viral identification
– Ex:  Human Papilloma Virus

• Analyzing mutations in cancer research
– Ex:  Research on the p53 Gene

• Detecting polymorphisms for human identification
– Ex:  AmpliType PM PCR Amplification and Typing 

Kit



Detecção e tipagem de HPV

PCR multiplex que
amplifica um fragmento de 
450 pb - HPVs em geral e 
um outro de 250 pb
referente aos vírus
oncogênicos

450pb 250pb

Região L1



RT-PCR
• DNA- Polimerase não usa RNA como “template”
• Primeiro é necessário fazer a transcrição reversa 

do RNA em cDNA
• RT: Reverse Transcriptase

• Após a transcrição reversa, prossegue-se 
normalmente com a PCR



Diagnóstico e Tipagem de Vírus da
Dengue

RT-PCR

Semi-Nested PCR 482pb

111pb

290pb

482pb

290pb

111pb



Randomly Amplified Polymorphic DNA –
RAPD

Pequenas quantidades de DNA, dispensa conhecimento
prévio de seqüências alvo, único iniciador pequeno (~10 

bases) de seqüência inespecífica, baixa estringência.

“Fingerprint” 
de DNA



RAPD e Tipagem
de Cryptococcus

Coeficiente de Jaccard/UPGMA
(Nishikawa, M.M.)



Detecção de produtos amplificados

• Eletroforese em gel de agarose após coloração 
com brometo de etídio

• Eletroforese em gel de poliacrilamida revelado 
pela prata (PCR + RFLP) 

• Hibridização com sondas marcadas fornece um 
aumento na sensibilidade e especificidade da 
amplificação

• PCR + detecção colorimétrica em placas de 
microtitulação



Denaturação

BSA BSA

AMPLICON

AMPLICON

Denaturação das fitas

Biotina

Hibridização

Sonda ligada à 
placa

Ensaio 
colorimétrico
de detecção 

por 
hibridização 
com sondas 
de captura



Revelação por sistema colorimétrico
(Conjugado Avidina-Peroxidade, Substrato)

Microplaca

Tetrametilbenzidina
(TMB) Substrato

BSA

AMPLICON

BSA

AMPLICON

Avidina-peroxidase

Peróxido
de 

Hidrogênio

Biotina

SondaLeitura da
Absorbância

(OD)



Inibição da PCR
Contaminates da amostra de DNA podem

inibir fortemente a reação de PCR.

Inibidores da Polimerase
- Fenol

- Proteinase K
- Agentes quelantes em excesso (EDTA)

- Hemoglobina e outras proteínas das hemácias
- SDS (Sodium Dodecyl Sulphate)

- Elevadas concentrações de sal



Contamination 
Control



PCR Carryover
No Carryover PCR Carryover

"pos" "pos"

"neg" "neg"

(+) (+)

(-) (+)

4687C04



To avoid PCR Carryover Contamination

• Physical separation of pre- and post-PCR 
amplifications

• Use filter-plugged pipette tips
• Aliquot reagents into daily use amounts
• Judicious selection of number and type controls

– Small number of low copy positive controls
– Large number of reagent controls
– Large number of negative controls

• Replicate samples
• UV Treatment
• UNG / dUTP



Designated DNA Work Areas
Showing Activities Within Each 

Area
DNA Extraction Work Area

Amplified DNA Work Area

PCR Setup Work Area

Sample digestion

DNA amplification - cycling

Combining reaction components
Organic extraction

Centricon microconcentration

4502C61



Model of 5´       3´ Nuclease Activity

HOLLAND et al. 1991: descreveram pela 1a vez a 
atividade de SÍNTESE de DNA associada à atividade
EXONUCLEÁSICA 5’    3’da Taq DNA polimerase

5’

3’



Quantificação em tempo real
LEE, 1993: explorou esta característica da enzima
para criar o sistema de sondas TaqMan

-- 5’ Nuclease PCRTaqMan TaqManTaqMan ProbeProbe

Probe
Polymerization

Strand displacement

Cleavage

Polymerization completed

Reporter

Quencher

R Q

TaqMan
Fluorescent Dyes

• Passive Reference
»ROX

• Reporter
»FAM
»TET
»JOE
»HEX
»VIC

»TAMRA

Q

R

PR

• Quencher



Quantificação em tempo real

Taq DNA Pol

Cada vez que é sintetisada uma nova 
fita há aumento da intensidade da 

emissão fluorescente



Quantificação em tempo real



O ciclador térmico ABI Prism 7700 
está equipado com cabos de fibra 

óptica que direcionam a luz do laser 
para cada um dos tubos contendo as 

amostras

Detector de seqüências a 
laser, automatizado



O sistema coleta a emissão fluorescente entre 500 e 600 
nm em cada um dos 96 poços, em intervalos de 3 a 

10segs. Os cabos levam a emissão fluorescente de volta 
à câmara CCD.



Representação de um plot da amplificação em tempo real
O plot da amplificação mostra 3 fases distintas:

linha basal: não houve clivagem suficente do corante-repórter para 
que se possa detectar a fluorescência

fase log: a quantidade de amplicon dobra a cada ciclo
fase platô: não há mais aumento no número de amplicons



Valor de CT  é 
inversamente 
proporcional 
ao logaritmo 
do número de 

moléculas 
alvo inicial

Ct Ct
No ponto referido como Ct a fluorescência aumenta acima da linha 

basal, de forma exponencial. Amostras mais concentradas (com maior 
no de templates iniciais) mostram valores menores de Ct.

Esse fenômeno criou um novo paradigma para quantificação por 
PCR: é avaliado o momento de aparecimento do sinal, e não quanto 

sinal é gerado após um dado número de ciclos.



Curva padrão de quantificação



O sistema TaqMan também é utilizado para 
fazer discriminação e quantificação alélica

Sonda que faz o pareamento com “mismatch” não tem 
estabilidade no local e não é clivada pela Taq Pol



Molecular Beacons DNA Probes
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O oligonucleotídeo usado como
“probe” é sintetizado de modo a 
possibilitar a formação de uma
estrutura secundária entre as 
extremidade 5’e 3’

Toda fita nova gerada durante a amplificação é 
alvo para o “annealing” do beacon,  
aumentado a intensidade de fluorescência



SYBR Green
Detecção do produto gerado na amplificação com o 

corante fluorescente  SYBR Green.

O corante se intercala
na dupla fita de DNA.

Se há aumento do 
número de fitas duplas, 
há aumento proporcinal 

da intensidade de 
fluorescência.

Menos específico do que a sonda TaqMan
e o sistema de Molecular beacons





O sistema de quantificação em tempo 
real tem tido as seguintes aplicações:
1 - Análise de expressão gênica - RNA total (RT- PCR)
2 - Identificação de alelos em DNA genômico
3 - Análise de seqüências virais, bacterianas ou de 
protozoários a partir de várias fontes
4 - Análise de patógenos em alimentos
5 - Análise de produtos transgênicos,  etc....

O sistema permite a detecção simultânea de até 3 
fluorocromos diferentes, de modo que o controle 

interno ou externo pode ser analisado 
simultaneamente à analise da molécula alvo.



Diferentes aplicações da técnica da PCR
1. Estudo do padrão de expressão gênica (transcritos raros)
2. Seleção de clones recombinantes, com primers complementares a 
seqüências do vetor, em ambos os lados do sítio de clonagem
3. Sequenciamento direto de produtos amplificados
4. Detecção de mutações em genes específicos (diagnóstico precoce 
em estudos de câncer e doenças genéticas, estudos terapêuticos para a 
determinação do mecanismo de ação de substâncias mutagênicas)
5. Estudos diagnósticos de doenças infecciosas, detecção de 
bactérias, vírus e protozoários parasitos
6. Diagnóstico pré-natal em caso de risco 
7. Elucidar relações evolutivas entre espécies, utilizando material
arqueológico
8. Grande potencial na Medicina Forense (impressão digital de DNA)
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