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IZOLACJA PLAZMIDOWEGO DNA

BAKTERII

Opracowano szereg metod oczyszczania plazmidowego DNA,

z których ka¿da obejmuje trzy etapy:

- hodowlę bakterii (i ewentualnie amplifikację plazmidu),

- lizę bakterii,

- oczyszczanie plazmidowego DNA.

Plazmidy izoluje się najczęściej z hodowli p³ynnych, w

których pod³o¿e uzupe³nione jest odpowiednim

antybiotykiem. Wysokokopijne wektory plazmidowe (np. serii

pUC), otrzymywane są z hodowli znajdującej się w późnej

fazie logarytmicznej wzrostu, podczas gdy wektory nisko- i

średniokopijne (np. pBR322) powinny być przed izolacją

amplifikowane. Do częściowo wyrośniętej hodowli dodaje się

w tym celu chloramfenikol, który selektywnie zapobiega

replikacji chromosomu bakteryjnego.

We wszystkich metodach izolacji plazmidowego DNA

wykorzystuje się dwie istotne ró¿nice pomiędzy DNA

genomowym a DNA plazmidowym bakterii:

- DNA genomowy jest wielokrotnie większy od DNA

plazmidu,

- podczas procedury izolacji DNA plazmidowego DNA

genomowy zostaje trwale zniszczony, podczas gdy DNA

plazmidowy pozostaje w postaci form CCC (ang. covalently

closed circle).

Odwirowane komórki bakteryjne poddawane są lizie. Bakterie

ulegają lizie pod wp³ywem niejonowych lub jonowych

detergentów (SDS, Sarkozyl, Triton X-100),

rozpuszczalników organicznych, roztworów alkalicznych (liza

alkaliczna) lub wysokiej temperatury (liza termiczna).

Stosowany mo¿e być równie¿ lizozym - enzym trawiący

ścianę komórkową bakterii (nie dzia³a w pH<8.0). W metodzie

lizy alkalicznej bufor o wysokim pH zawierający NaOH i SDS

powoduje ca³kowitą lizę komórki jak równie¿ denaturację

genomowego DNA, natomiast plazmidowy DNA w formie

CCC zostaje zdenaturowany jedynie na niewielkich

odcinkach. W przypadku otrzymywania plazmidowego DNA

metodą termiczną, czynnikiem denaturującym jest wysoka

temperatura, w której DNA genomowy i plazmidowy

zachowują się podobnie jak w wysokim pH.

Następny etap oczyszczania DNA polega na oddzieleniu DNA

od związanych z nim bia³ek. Zwykle stosuje się do tego celu

nasycony buforem roztwór fenolu lub jego mieszaninę z

chloroformem i alkoholem izoamylowym. Bia³ka mo¿na

równie¿ usunąć przez trawienie ich proteinazami (zwykle

proteinazą K). Usunięcie kwasu RNA przeprowadza się

enzymatycznie, inkubując próbki z RNazą (wolną od DNazy),

przez sączenie molekularne lub wirowanie w gradiencie

gęstości (patrz, dalej). W metodzie lizy alkalicznej, kiedy

liniowe cząsteczki DNA ulegają denaturacji, natomiast

superzwinięte formy CCC plazmidu są po denaturacji nadal

splecione, neutralizacja pH roztworami o wysokim stę¿eniu

soli (np. octan amonu) prowadzi do renaturacji jedynie DNA

plazmidowego, podczas gdy DNA genomowy wraz z RNA i

bia³kami wytrąca się w postaci serowatego osadu.

Z odbia³czonych próbek DNA wytrącany jest alkoholem

etylowym lub izopropanolem w obecności octanu potasowego,

sodowego lub amonowego.

Wszystkie metody otrzymywania plazmidowego DNA, z

wyjątkiem lizy alkalicznej, wymagają oddzielenia tego DNA

od DNA genomowego w gradiencie chlorku cezu w obecności

bromku etydyny. Wykorzystuje się tu fakt, ¿e bromek etydyny

intensywniej interkaluje do zdenaturowanego DNA

genomowego ni¿ do DNA plazmidowego, powodując

częściowe rozwinięcie helisy DNA i wyd³u¿enie cząsteczki,

co powoduje zmniejszenie jej gęstości p³awnej. Ró¿nica w

gęstości pomiędzy formą CCC a liniową i kolistą OC (ang.

open circle) wynosi oko³o 0.04 g/ml i jest wystarczająca do

oddzielenia superzwiniętego DNA podczas wirowania w

gradiencie gęstości chlorku cezu w obecności bromku

etydyny. Pasmo superzwiniętego DNA uk³ada się poni¿ej

pasma utworzonego przez liniowe fragmenty

chromosomowego DNA oraz formy liniowej i OC plazmidu.

Cząsteczki RNA mają największą gęstość i zbierają się na

dnie probówki wirowniczej, zaś bia³ka pozostają w górnej

warstwie roztworu.

Oczyszczanie plazmidowego DNA przeprowadzić mo¿na

równie¿ metodą wirowania lizatów komórkowych w

gradiencie alkalicznej sacharozy (w środowisku alkalicznym

formy liniowe i OC ulegają rozdzieleniu na pojedyncze nici i

sedymentują 3-4 razy wolniej ni¿ niezdenaturowana

superzwinięta forma CCC), stosując wymieniacze jonowe (np.

kolumienki Qiagen) lub filtrację na ¿elach.

Otrzymywanie DNA plazmidowego na ma³ą skalę

(minilizaty)



Odczynniki i aparatura:

- po¿ywka LBamp p³ynna

- po¿ywka LBamp sta³a

- RNaza (10 mg/ml)

- roztwór I: 25 mM Tris-HCl pH 8.0, 50 mM glukoza, 10 mM

EDTA

- roztwór II: 0.2 M NaOH, 1 % SDS (przygotować tu¿ przed

u¿yciem)

- roztwór III: 7.5 M octan amonu

- etanol 96 %

- etanol 70 %

- bufor TE (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA)

- agaroza,

- bromek etydyny (10 mg/ml),

- bufor TBE (45 mM Tris-boran, 1 mM EDTA),

- barwnik do elektroforezy,

- probówki szklane (10 ml),

- probówki Eppendorfa,

- mikrowirówka,

- SpeedVac,

- aparat do elektroforezy.

Wykonanie:

- poprzedniego dnia, bakterie z wybranych kolonii

bakteryjnych zaszczepić do 3 ml po¿ywki p³ynnej LBamp.

Hodować przez noc w 37oC, z wytrząsaniem,

- rozlać hodowle bakteryjną do probówek Eppendorfa i

zwirować bakterie w mikrowirówce przez 1 minutę (2 x 1.5

ml),

- odsączyć pipetą po¿ywkę do sucha,

- zawiesić osad końcówką do pipety w 100 ul roztworu I,

dodać 5 ul RNazy,

- inkubować przez 5 minut w temperaturze pokojowej,

- do probówki Eppendorfa dodać 200 ul świe¿o

przygotowanego roztworu II,

- zamieszać BARDZO delikatnie i wstawić do lodu na 5

minut,

- dodać 150 ul zimnego (z lodówki) roztworu III, dwukrotnie

BARDZO SILNIE wstrząsnąć i wstawić do lodu na 10 minut,

- zwirować 15 minut,

- zebrać klarowny supernatant (mo¿na zwirować go

powtórnie),

- dodać 900 ul etanolu 96 % i inkubować co najmniej 20 minut

w temperaturze -20oC,

- zwirować 15-20 minut w mikrowirówce,

- zlać etanol, osad przemyć 1 ml etanolu 70 %, zwirować,

- wysuszyć na SpeedVacu (do 5 minut),

- osad zawiesić w 50 ul buforu TE

- przygotować 0.8 % ¿el agarozowy w buforze TBE (dodać

bromku etydyny do stę¿enia 0.5 ug/ml) ,

- nanieść na ¿el 5 ul preparatu z 1 ul barwnika do

elektroforezy,

- prowadzić elektroforezę w buforze TBE przy napięciu nie

przekraczającym 5 V/cm,

- sfotografować ¿el na transiluminatorze w świetle UV (ocenić

jakość i ilość DNA w preparacie.

Bardzo szybka metoda otrzymywania DNA

plazmidowego bakterii

Odczynniki i aparatura:

- po¿ywka LBamp sta³a,

- roztwór I: 9 objętości barwnika do elektroforezy + 11

objętości wody + 40 objętości mieszaniny 0.2 M NaOH i 1 %

SDS (przygotować tu¿ przed u¿yciem),

- roztwór II: 3 M octan potasu, 1.8 M kwas mrówkowy,

- agaroza,

- bufor TBE (45 mM Tris-boran, 1 mM EDTA),

- bromek etydyny (10 mg/ml),

- barwnik do elektroforezy,

- probówki Eppendorfa,

- mikrowirówka,

- aparat do elektroforezy.

Wykonanie:

- wybrane kolonie przeszczepić na szalkę LBamp. Hodować

przez noc w 37oC,

- odpipetować do probówek Eppendorfa po 16 ul roztworu I,

- zebrać końcówką do pipety po³owę kolonii i zawiesić w

przygotowanym roztworzeI,

- dodać 3 ul roztworu II,

- zwirować 5 minut w mikrowirówce,

- supernatant nanieść bezpośrednio na 0.8 % ¿el agarozowy

(bufor TBE, bromek etydyny w ¿elu: stę¿enie końcowe 0.5

ug/ml),

- prowadzić elektroforezę w buforze TBE przy napięciu nie

przekraczającym 5 V/cm,

- sfotografować ¿el na transiluminatorze w świetle UV.



Uwaga! Bromku etydyny nale¿y dodawać w rękawiczkach

!

Uwaga! Nale¿y przestrzegać zasad pracy z

transiluminatorem !

ENZYMY RESTRYKCYJNE. MAPY

RESTRYKCYJNE

Enzymy restrykcyjne (ang. restriction enzymes) są enzymami

izolowanymi z bakterii, zdolnymi do rozpoznawania

specyficznych sekwencji w DNA i przecinania dwuniciowej

cząsteczki DNA. Enzymy restrykcyjne typu II wymagają jako

substratu dwuniciowej cząsteczki DNA, zawierającej co

najmniej jedną sekwencję rozpoznawaną przez dany enzym,

oraz jonów magnezu. DNA zostaje przecięte w obrębie lub w

okolicy sekwencji rozpoznawanej.

Większość enzymów restrykcyjnych typu II rozpoznaje

palindromowe (posiadające oś symetrii) sekwencje cztero- lub

sześcionukleotydowe (tzw. enzymy czwórkowe lub

szóstkowe). Nacięcia w obu niciach mogą le¿eć naprzeciwko

siebie i wówczas powstają tzw. "tępe końce", np. enzym

HaeIII z Haemophilus aegypticus rozpoznaje i przecina

następującą sekwencję: 

5'  GGCC  3'

3'  CCGG  5'

w wyniku czego powstają "tępe końce":

5'  GG   i   CC  3'

3'  CC   i   GG  5'

Z kolei enzym EcoRI ze szczepu E.coli RY13 rozpoznaje

sześcionukleotydową sekwencję:

5'  GAATTC  3'

3'  CTTAAG  5'

przecinając obie nici DNA tak, ¿e powstają tzw. "lepkie

końce" w postaci jednoniciowych czteronukleotydowych

końców 5':

5'  G         i   AATTC  3'

3'  CTTAA              G  5'

Niektóre enzymy produkują "lepkie końce" 3'. Wszystkie

natomiast pozostawiają grupę fosforanową na końcu 5', a

grupę hydrokylową na końcu 3'.

"Lepkie końce" mają du¿e znaczenie przy klonowaniu genów:

sekwencje "lepkich końców" powsta³ych w wyniku dzia³ania

tego samego enzymu są komplementarne. W obecności

enzymu ligazy mo¿na takie cząsteczki ponownie po³ączyć ze

sobą kowalencyjnie.

Nazewnictwo enzymów restrykcyjnych opiera się na

literowych skrótach, w których pierwsza litera pochodzi od

rodzaju bakterii, a druga i trzecia od gatunku. Następna litera

oznacza szczep lub typ, a kolejne enzymy z danego typu lub

szczepu otrzymują liczby rzymskie.

Enzymy pochodzące z ró¿nych szczepów, ale rozpoznające te

same sekwencje DNA, nazywają się izoschizomerami.

Zdarza się, ¿e dwa enzymy wytwarzają takie same "lepkie

końce", mino ¿e rozpoznają ró¿ne sekwencje DNA. Enzym

BamHI produkuje końce GATCC (rozpoznaje sekwencję

GGATCC), zaś enzym BglII, wytwarzający takie same "lepkie

końce", rozpoznaje sekwencję AGATCT. Umo¿liwia to

klonowanie DNA strawionego BamHI w wektorze strawionym

BglII, ale nie ka¿dy sklonowany odcinek DNA będzie móg³

być wycinany enzymem BglII.

Do pojedynczej reakcji trawienia u¿ywa się zwykle 0.2 - 1 ug

DNA w roztworze o objętości 20 ul lub mniejszej. Bufory do

trawień przygotowuje się w postaci 10-krotnie stę¿onych

roztworów ró¿niących się między sobą zawartością soli. Je¿eli

DNA ma być strawiony dwoma enzymami wymagającymi

ró¿nych buforów, najpierw przeprowadza się trawienie w

buforze o ni¿szej soli, a następnie podwy¿sza się stę¿enie soli

w mieszaninie przez dodanie odpowiedniej objętości

stę¿onego NaCl.

Inkubację preparatów DNA z enzymami restrykcyjnymi

prowadzi się w temperaturze 37oC w czasie 1 godziny lub

d³u¿ej. Przerwanie reakcji (zwykle niekonieczne) mo¿na

przeprowadzić przez termiczną inaktywację enzymu (15

minut, 65oC) lub dodając EDTA pH 8.0 do końcowego

stę¿enia 10 mM (chelatacja jonów magnezu).

�ród³em informacji o enzymach restrykcyjnych (ich

termostabilności i wymaganiach co do stę¿enia soli) są

katalogi firm produkujących te enzymy (np. New England

Biolabs, Promega).

Jednostka enzymu restrykcyjnego to taka jego ilość, która

trawi kompletnie 1 ug DNA wzorcowego w czasie 1 godziny

w  warunkach optymalnych.

Podstawową cechą produktów trawienia DNA enzymami

restrykcyjnymi jest to, ¿e otrzymywane fragmenty DNA dają

się rozdzielić na ¿elach w taki sposób, ¿e w ka¿dym prą¿ku na

¿elu znajdują się cząsteczki DNA o identycznej sekwencji



nukleotydowej. Fakt ten pozwala na precyzyjną obróbkę

DNA, m.in. konstruowanie map restrykcyjnych badanego

DNA (mapa restrykcyjna wskazuje miejsca cięte przez

enzymy restrykcyjne). Analizując na ¿elach produkty

trawienia danego DNA ró¿nymi enzymami restrykcyjnymi,

stosowanymi pojedynczo i w kombinacjach, mo¿na ustalić

wzajemne po³o¿enie i odleg³ości pomiędzy sekwencjami

rozpoznawanymi przez te enzymy. Oprócz tego, DNA pocięty

enzymami restrykcyjnymi mo¿na poddawać ligacji z

wektorem i tworzyć zrekombinowane (zawierające

sklonowany DNA) plazmidy.

Sporządzanie mapy restrykcyjnej plazmidu poprzedzone jest

kalibracją ¿elu. Przeprowadza się ją w oparciu o zasadę, ¿e

droga migracji liniowej cząsteczki DNA w ¿elu agarozowym

jest odwrotnie proporcjonalna do logarytmu dziesiętnego jej

masy cząsteczkowej. Aby wyznaczyć wielkość nieznanych

fragmentów DNA, stosuje się standardy wielkości (cząsteczki

DNA o znanej wielkości, poddawane elektroforezie w tym

samym ¿elu co cząsteczki badane).

Trawienie plazmidu atts 2257 enzymami

restrykcyjnymi. Sporządzanie mapy restrykcyjnej

Odczynniki i aparatura:

- plazmid atts 2257 (4.82 kb) o stę¿eniu ok. 1 mg/ml,

- standard wielkości DNA,

- enzymy Xho I, HindIII, PstI,

- bufory do trawień,

- agaroza,

- bromek etydyny (10 mg/ml),

- bufor TBE (45 mM Tris-boran, 1 mM EDTA),

- barwnik do elektroforezy,

- probówki Eppendorfa,

- mikrowirówka,

- ³aźnia wodna na 37oC,

- aparat do elektroforezy.

Wykonanie:

- strawić DNA plazmidowy enzymami Xho I, HindIII, PstI

pojedynczo i w kombinacjach,

- przygotować 0.8 % ¿el agarozowy w buforze TBE (dodać

bromku etydyny do ¿elu do stę¿enia 0.5 ug/ml lub do próbek

bezpośrednio przed naniesieniem na ¿el),

- do strawionych próbek oraz do markera wielkości DNA

dodać 1/10 objętości barwnika do elektroforezy,

- nanieść próbki na ¿el przy pomocy pipety automatycznej

(Uwaga! Minimalna ilość DNA, którą widać na ¿elu w postaci

prą¿ka, wynosi oko³o 10 ng. Nie nale¿y przekraczać 200 ng

DNA w prą¿ku),

- prowadzić elektroforezę w buforze TBE przy napięciu nie

przekraczającym 5 V/cm,

- sfotografować ¿el na transiluminatorze w świetle UV,

- wykreślić na papierze pó³logarytmicznym krzywą

kalibracyjną ¿elu,

- oszacować na podstawie krzywej wielkości trawionych

fragmentów DNA i narysować mapę restrykcyjną plazmidu.

Uwaga! Bromku etydyny nale¿y dodawać w rękawiczkach

!

Uwaga! Nale¿y przestrzegać zasad pracy z

transiluminatorem !

AMPLIFIKACJA FRAGMENTU DNA

METODĄ PCR

Technika PCR (ang. polymerase chain reaction), opracowana

w latach 80-ych, zrewolucjonizowa³a genetykę molekularną,

umo¿liwiając otrzymywanie du¿ej liczby kopii unikalnych

fragmentów DNA bez konieczności stosowania ¿mudnych i

d³ugotrwa³ych procedur klonowania.

Metoda PCR oparta jest na replikacji DNA in vitro:

polimeraza DNA, wykorzystując jednoniciowe DNA (ang.

single-stranded DNA, ssDNA) jako matrycę do syntezy nici

komplementarnej, wymaga równie¿ krótkich fragmentów

dwuniciowych, aby zapoczątkować syntezę nowej nici w

kierunku 5' - 3'. W praktyce laboratoryjnej jednoniciowe DNA

uzyskuje się ogrzewając DNA dwuniciowe (ang. double-

stranded DNA, dsDNA) do temperatury bliskiej 100oC, zaś

jako startery s³u¿ą dodawane oligonukleotydy (tzw. primery)

wią¿ące się specyficznie (hybrydyzujące) z określonym

miejscem na jednoniciowej matrycy. Oligonukleotydy

(primery) hybrydyzują z miejscami na obydwu niciach.

Dobiera się je tak, aby oskrzydla³y odcinek DNA, który ma

być zreplikowany.

Replikacja rozpoczyna się od primerów na ka¿dej nici i

zachodzi na obu niciach w dwóch przeciwstawnych

kierunkach. Na nowosyntetyzowanych niciach powstają zatem

nowe miejsca wiązania primerów. Po zakończeniu replikacji



nici są rozdzielane (denaturacja), aby ponownie umo¿liwić

wiązanie znajdujących się w nadmiarze primerów (tzw.

annealing), syntezę DNA i kolejne rozdzielenie nici. Cykl taki

powtarza się wielokrotnie, a po n cyklach otrzymuje się

teoretycznie 2n dwuniciowych cząsteczek DNA będących

kopiami sekwencji zawartej pomiędzy primerami.

Typowy schemat reakcji PCR jest więc szeregiem cykli

z³o¿onych z następujących etapów: 1) denaturacji DNA (2-5'

90-95oC), 2) hybrydyzacji (annealingu) primerów (1-2' 40-

60oC), 3) elongacji (syntezy DNA)(1-3' 70-75oC). W ka¿dym

cyklu liczba cząsteczek syntetyzowanego DNA jest

podwajana. Efektem replikacji DNA techniką PCR jest więc

amplifikacja specyficznego obszaru DNA.

Amplifikacja DNA metodą PCR znajduje szereg zastosowań

w diagnostyce i terapii, m.in. do mapowania mutacji,

monitorowania leczenia nowotworów, wykrywania infekcji

bakteryjnych i wirusowych, ustalania p³ci w badaniach

prenatalnych i in.

PCR daje się stosunkowo ³atwo zastosować jako technika

laboratoryjna. Materia³em wyjściowym do amplifikacji jest

DNA zawierający interesującą nas sekwencję. Poniewa¿

sekwencja ta określona jest przez primery u¿yte do reakcji, nie

jest konieczne izolowanie samej sekwencji. Ilość DNA

stosowanego do PCR jest bardzo ma³a (teoretycznie wystarczy

jedna cząsteczka DNA). Do mieszaniny reakcyjnej, oprócz

DNA, dodaje się nadmiar primerów (dwa rodzaje primerów

określających miejsce startu replikacji na ka¿dej nici),

polimerazę DNA, odpowiedni bufor zawierający magnez oraz

mieszaninę 4 prekursorów DNA, tj.dezoksyrybonukleotydów

(dNTP). Powodzenie reakcji PCR wymaga w³aściwego doboru

następujących parametrów:

1) starterów reakcji amplifikacji (primerów). Projektując

startery reakcji PCR, nale¿y je dobrać tak, aby:

- starter zawiera³ oko³o 50% par GC,

- starter by³ wysoko specyficzny dla danej sekwencji,

- odleg³ość między starterami w amplifikowanym DNA

wynosi³a 0.1 do 3 kb (o ile u¿ywana jest Taq polimeraza),

- startery nie tworzy³y struktur typu hairpin lub

konkatamerów,

- d³ugość primerów wynosi³a oko³o 20-30 zasad,a temperatura

ich topnienia 50-60oC,

- startery nie powinny zawierać w 3' końcowej części

fragmentów komplementarnych do siebie samych oraz do

drugiego startera,

2) parametrów reakcji amplifikacji (stę¿enia dNTP,

polimerazy, starterów, magnezu). Do reakcji PCR u¿ywa się

polimerazy z Thermus aquaticus (Taq polimeraza) lub inne

termostabilne polimerazy DNA (np. Pfu, Pwo, Vent). Mają one

tę przewagę nad innymi polimerazami DNA, ¿e są stabilne

nawet w 94oC (optimum temperaturowe wynosi 72oC), a więc

mogą być dodane jednorazowo na samym początku reakcji

PCR, nie ulegając dezaktywacji w trakcie kolejnych cykli

podgrzewania,

3) warunków samej reakcji PCR (temperatury, czasy trwania

cykli itp). Optymalne temperatury annealingu dla starterów

mo¿na dobrać wykorzystując m.in. program OLIGO. Czasy i

temperatury w du¿ym stopniu zale¿ą od wielkości produktów

otrzymywanych w procesie amplifikacji oraz sekwencji i

d³ugości starterów.

Reakcję prowadzi się w objętości 10-50 ul pod warstwą oleju

parafinowego lub wosku, zapobiegającą parowaniu. Probówki

z PCR umieszcza się w specjalnym aparacie (ang. thermal

cycler), w którym programuje się czas trwania i liczbę cykli

oraz temperaturę poszczególnych etapów reakcji. Zwykle

stosuje się 25-35 cykli.

Celem doświadczenia wykonywanego w ramach ćwiczeń jest

zamplifikowanie segmentu DNA z genomu Drosophila

melanogaster lub Arabidopsis thaliana.

Odczynniki i aparatura:

- bufor do Taq polimerazy (10x stę¿ony),

- MgCl2 (roztwór o stę¿eniu 25 mM),

- primery (stę¿enie 2.0 uM),

- genom D.melanogaster lub A.thaliana,

- mieszanina dNTP,

- Taq polimeraza (0.25 U/ul),

- olej mineralny,

- standard wielkości DNA,

- agaroza,

- bufor TBE (45 mM Tris-boran, 1 mM EDTA),

- bromek etydyny (10 mg/ml),

- barwnik do elektroforezy,

- sterylne probówki Eppendorfa 0.5 ml,

- aparat do elektroforezy,

- aparat do PCR.

Wykonanie:



- odpipetować do probówek Eppendorfa: dNTP (40 uM),

10xbufor (1x), starter I (0.2 uM), starter II (0.2 uM), DNA

genomowe, MgCl2 (1.5 mM), dope³nić wodą do 45 ul, (podano

stę¿enia końcowe),

- odpipetować do probówki kontrolnej I: wszystko oprócz

starterów,

- do probówki kontrolnej II: wszystko oprócz matrycy DNA,

- zalać olejem mineralnym (kropla),

- po wstępnej denaturacji matrycy w temperaturze 800C dodać

5 ul Taq polimerazy,

- ustawić 30 cykli w aparacie do PCR w odpowiednich

warunkach,

- produkt amplifikacji zanalizować na ¿elu agarozowym

wobec standardu wielkości.

IZOLACJA DNA Z ¯ELU

AGAROZOWEGO

Znanych jest wiele metod odzyskiwania DNA z ¿eli, ¿adna z

nich jednak nie jest pozbawiona wad. Do g³ównych

problemów podczas izolowania DNA z ¿eli nale¿ą:

1) obecność inhibitorów reakcji enzymatycznych.

Większość handlowych preparatów agarozy, zw³aszcza w

przesz³ości, zanieczyszczona by³a polisacharydami

dzia³ającymi hamująco na aktywność enzymów u¿ywanych w

trakcie dalszej obróbki klonowanego DNA. Mimo znacznego

postępu w jakości produkowanej agarozy nadal zdarza się

izolowanie DNA w formie nieaktywnej.

2) ma³o skuteczne odzyskiwanie du¿ych fragmentów DNA.

Wydajność izolowania fragmentów DNA z ¿elu jest funkcją

ich cię¿aru cząsteczkowego. Jak dotąd, brak jest naprawdę

skutecznych metod dla fragmentów DNA d³u¿szych od 5 kb,

które trudno wią¿ą się do DEAE-Sephacelu czy DEAE-

celulozy i równie trudno się z nich eluują.

3) nieskuteczne odzyskiwanie ma³ych ilości DNA. Im

mniejsza ilość DNA na ¿elu, tym mniejsza wydajność jego

odzyskiwania. Dlatego metod tych nie poleca się, gdy ilość

DNA jest mniejsza od 500 ng.

4) brak mo¿liwości odzyskania jednocześnie kilku

fragmentów o ró¿nej d³ugości.

Metoda izolowania DNA z u¿yciem DEAE-celulozy polega na

"z³apaniu" migrującego w ¿elu DNA na umieszczoną w ¿elu

membranę z DEAE-celulozą. Membranę z DNA odp³ukuje się

od zanieczyszczeń buforem o niskiej sile jonowej, a następnie

eluuje się DNA (bufor o wysokiej sile jonowej). DNA o

d³ugości od 500 bp do 5 kb odzyskiwane jest z du¿ą

wydajnością, a jego czystość jest bardzo wysoka. Z membran

nie eluuje się jednak jednoniciowe DNA (ssDNA) oraz

fragmenty powy¿ej 15 kb.

Elektroelucja do woreczków dializacyjnych jest najmniej

wygodną ze stosowanych technik, ale okaza³a się

najefektywniejsza w izolowaniu du¿ych fragmentów DNA

(powy¿ej 5 kb), ma³o wydajnie izolowanych innymi

metodami. 

Izolacja fragmentu DNA z u¿yciem DEAE-

celulozy

Odczynniki i aparatura:

- DNA do izolacji,

- papierki z DEAE-celulozą (preparat handlowy),

- 10 mM EDTA (pH 8.0),

- 0.5 M NaOH,

- agaroza,

- bufor TBE (45 mM Tris-boran, 1 mM EDTA),

- bromek etydyny (10 mg/ml),

- barwnik do elektroforezy,

- bufor A: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10 mM

EDTA (pH 8.0),

- bufor B: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1.0 M NaCl, 10 mM

EDTA (pH 8.0),

- mieszanina fenol : chloroform : alkohol izoamylowy

(25:24:1) pH 8.0,

- 3 M octan sodu,

- etanol 96 %,

- etanol 70 %,

- bufor TE (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA),

- aparat do elektroforezy,

- skalpel lub ¿yletka,

- probówki Eppendorfa,

- ³aźnia wodna lub heat-block na 65oC,

- mikrowstrząsarka Vortex,

- mikrowirówka.

Wykonanie:

- pasek z DEAE-celulozą zanurzyć na 5 minut w roztworze 10

mM EDTA (pH 8.0),



- pasek przenieść na 5 minut do roztworu 0.5 M NaOH,

- przep³ukać 6-krotnie sterylną bidestylowaną wodą (tak

przygotowana DEAE-celuloza mo¿e być przechowywana w

lodówce w sterylnej wodzie przez kilka tygodni),

- przygotować ¿el agarozowy w buforze TBE (dodać bromku

etydyny do stę¿enia 0.5 ug/ml), prowadzić elektroforezę do

czasu, gdy prą¿ek DNA, który ma być izolowany, stanie się

widoczny,

- u¿ywając ostrego skalpela lub ¿yletki, naciąć agarozę tu¿

przed prą¿kiem DNA, który ma być izolowany; nacięcie

powinno być szersze ni¿ prą¿ek o oko³o 2mm z obu stron,

- umieścić w nacięciu papierek z DEAE-celulozą tak, aby nie

znalaz³y się razem z nim pęcherze powietrza,

- kontynuować elektroforezę (5 V/cm) do czasu, a¿ ca³e

izolowane DNA znajdzie się na papierku,

- zatrzymać elektroforezę, wyjąć papierek i przep³ukać w 5 -

10 ml buforu A,

- przenieść papierek do eppendorfówki i dodać buforu B tak,

aby papierek by³ ca³kowicie przykryty,

- wstawić probówkę na 30 minut do 65oC,

- zwirować 5 minut, supernatant przenieść do nowej probówki,

- do papierka dodać drugą objętość buforu B i inkubować

kolejne 15 minut w 65oC,

- po³ączyć ze sobą dwie objętości buforu B, dodać równą

objętość mieszaniny fenol:chloroform:alkohol izoamylowy,

zamieszać na vortexie, zwirować 5 minut,

- przenieść fazę wodną (górną) do nowej probówki,

- dodać 1/10 objętości 3 M octanu sodu i 2.5 objętości

zimnego etanolu 96 %, wsawić do -20oC na 15 - 30 minut,

- zwirować co najmniej 15 minut w mikrowirówce,

- osad przemyć 70 % etanolem, wysuszyć i zawiesić w buforze

TE,

- sprawdzić ilość odzyskanego DNA na ¿elu agarozowym.

Elektroelucja do woreczków dializacyjnych

Odczynniki i aparatura:

- woreczki dializacyjne przygotowany w następujący sposób:

gotować woreczki 10 minut w du¿ej objętości NaHCO3 i 1

mM EDTA (pH 8.0), przep³ukać wodą bidestylowaną,

gotować 10 minut w 1 mM EDTA (pH 8.0), sch³odzić (tak

przygotowane woreczki mogą być przechowywane w

lodówce w sterylnej wodzie przez kilka tygodni),

- agaroza,

- bufor TBE (45 mM Tris-boran, 1 mM EDTA),

- bromek etydyny (10 mg/ml),

- barwnik do elektroforezy,

- 3 M octan sodu,

- etanol 96 %,

- etanol 70 %,

- bufor TE (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA),

- aparat do elektroforezy,

- skalpel lub ¿yletka,

- probówki Eppendorfa,

- mikrowirówka.

Wykonanie:

- przygotować ¿el agarozowy w buforze TBE (dodać bromku

etydyny do stę¿enia 0.5 ug/ml), prowadzić elektroforezę do

czasu, gdy prą¿ek DNA, który ma być izolowany, stanie się

widoczny,

- u¿ywając ostrego skalpela lub ¿yletki, wyciąć z ¿elu prą¿ek

DNA, które ma być izolowane,

- umieścić fragment agarozy w woreczku dializacyjnym w jak

najmniejszej objętości buforu 0.5 x TBE i zamknąć woreczek

tak, aby nie pozosta³y w środku pęcherze powietrza,

- umieścić tak przygotowany woreczek w aparacie do

elektroforezy i prowadzić elektroforezę przy napięciu 5 V/cm,

- po 1 godzinie odwrócić bieguny i prowadzić elektroforezę

przez oko³o 1 minutę (uwolnienie DNA ze ścian woreczka),

otworzyć woreczek, wyjąć fragment agarozy i starannie

przenieść bufor do probówki Eppendorfa,

- woreczek przemyć ma³ą ilością buforu 0.5 x TBE i przenieść

bufor do probówki Eppendorfa,

- dodać 1/10 objętości 3 M octanu sodu i 2.5 objętości

zimnego etanolu 96 %, wsawić do -20oC na 15 - 30 minut,

- zwirować co najmniej 15 minut w mikrowirówce,

- osad przemyć 70 % etanolem, wysuszyć i zawiesić w buforze

TE,

- sprawdzić ilość odzyskanego DNA na ¿elu agarozowym.

Szybka metoda izolacji DNA z ¿elu agarozowego

("freeze-squeeze")

Odczynniki i aparatura:

- agaroza,

- bufor TBE (45 mM Tris-boran, 1 mM EDTA),



- bromek etydyny (10 mg/ml),

- barwnik do elektroforezy,

- ciek³y azot,

- silikonowana wata szklana,

- 3 M octan sodu,

- etanol 96 %,

- etanol 70 %,

- bufor TE (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA),

- aparat do elektroforezy,

- skalpel lub ¿yletka,

- probówki Eppendorfa (1.5 ml i 0.5 ml),

- mikrowirówka.

Wykonanie:

- przygotować ¿el agarozowy w buforze TBE (dodać bromku

etydyny do stę¿enia 0.5 ug/ml), prowadzić elektroforezę do

czasu, gdy prą¿ek DNA, który ma być izolowany, stanie się

widoczny,

- u¿ywając ostrego skalpela lub ¿yletki, wyciąć z ¿elu prą¿ek

DNA, które ma być izolowane,

- wycięty fragment ¿elu umieścić w probówce Eppendorfa i

zamrozić w ciek³ym azocie,

- odciąć od probówki Eppendorfa 0.5 ml (probówka Nr 1)

górną jej część, a na dnie zrobić kilka dziurek ostrą ig³ą,

- w kolejnej probówce Eppendorfa 0.5 ml (probówka Nr 2)

zrobić na dnie jedną dziurkę i umieścić ma³ą ilość

silikonowanej waty szklanej,

- prze³o¿yć zamro¿oną agarozę do probówki Nr 1,

- probówki z³o¿yć tak, aby probówka Nr 1 znalaz³a się w

probówce Nr 2, a ta w probówce 1.5 ml,

- zwirować 5 - 10 minut w mikrowirówce,

- zebrać bufor i dodać 1/10 objętości 3 M octanu sodu i 2.5

objętości zimnego etanolu 96 %, wsawić do -20oC na 15 - 30

minut,

- zwirować co najmniej 15 minut w mikrowirówce,

- osad przemyć 70 % etanolem, wysuszyć i zawiesić w buforze

TE,

- sprawdzić ilość odzyskanego DNA na ¿elu agarozowym.

TRANSFORMACJA Agrobacterium

Bakteria glebowa Agrobacterium tumefaciens powoduje

powstawanie guzów we wszystkich badanych pod tym

względem roślinach dwuliściennych i w niektórych

jednoliściennych. Za tworzenie się guzów odpowiedzialny jest

plazmid Ti (ang. tumor inducing). Fragment tego plazmidu

przenoszony jest do komórki roślinnej i stabilnie integruje w

genom. Zawarte w tym fragmencie geny ulegają ekspresji w

komórce roślinnej. Integrujący fragment nazwano T-DNA

(transferred DNA). Analiza genetyczna wykaza³a, ¿e dwa

regiony plazmidu Ti są niezbędne do powstania guza: T-DNA

i region vir (virulence). Mutacje we fragmencie T-DNA

zmieniają morfologię guza, natomiast mutacje w regionie vir

zaburzają jego powstanie. T-DNA zawiera geny które są

związane z produkcją fitohormonów (auksyn, cytokinin,

kwasu indolilooctowego). Nadprodukcja tych hormonów

podwy¿sza tempo podzia³u komórki, zapobiega ró¿nicowaniu

i w rezultacie powoduje powstanie guza. Inne geny T-DNA

odpowiedzialne są za syntezę aminokwasów i pochodnych

cukrowych zwanych opinami, oraz za ich wydzielanie z

komórki roślinnej. Opiny zawarte w guzie tkanki roślinnej

mogą s³u¿yć jako źród³o węgla i azotu dla Agrobacterium. 

Wykazano, ¿e obszar T-DNA zawiera sekwencje niezbędne do

przeniesienia go do komórki roślinnej. Niezbędny do

przeniesienia T-DNA jest region vir, który jest aktywny nawet

gdy znajduje się w innym replikonie. Wiadomo, ¿e

powtórzenia sekwencji o d³ugości 25 bp tworzące granice T-

DNA są niezbędne, ale i wystarczające aby region ten

stabilnie integrowa³ w genom roślinny. DNA zawarty między

granicznymi sekwencjami przenoszony jest do komórki

roślinnej z pomocą bia³ek kodowanych przez geny znajdujące

się w regionie vir, a następnie integruje w genom roślinny.

Odkrycie mechanizmu tego zjawiska umo¿liwi³o

skonstruowanie wektorów u¿ywanych obecnie do

transformacji komórek roślinnych z wykorzystaniem

Agrobacterium.

Proces manipulowania plazmidem wprowadzanym do rośliny,

mo¿na podzielić na dwa etapy :

1. Klonowani i zmiany w DNA prowadzone w bakteriach

E.coli

2. Wprowadzenie gotowego konstruktu do Agrobacterium,

które s³u¿y do transformacji rośliny.

Poni¿ej przedstawiono dwie metody wprowadzania plazmidu

do Agrobacterium.



Elektroporacja

Odczynniki i aparatura:

- lektroporator, kuwetki do elektroporacji, sterylne końcówki

do pipet, sterylne probówki wirownicze, po¿ywka YEB,

roztwór MgSO4, rifampicyna, kanamycyna, szalki z po¿ywką

YEB + rif 25+ kan 50, wybrany plazmid, woda sterylna,

szczep Agrobacterium LBA 4404.

Wykonanie:

- nocną hodowlę bakterii w po¿ywce YEB z dodatkiem

MgSO4 (stę¿enie końcowe 2mM) i rifampicyny (stę¿enie

końcowe 25ug/ml) zwirować przez 10 minut w 4oC przy 5000

obr/min w rotorze SS34 (wirówka Sorvall),

- przep³ukać w 20 ml sterylnej lodowatej wody

bidestylowanej, zwirować w takich samych warunkach jak

poprzednio, p³ukanie powtórzyć 4 razy,

- osad bakteryii zawiesić w 1ml sterylnej lodowatej wody

bidestylowanej,

- do 100ul tak przygotowanych bakterii dodać oko³o 500 ng

plazmidowego DNA,

- przenieść do kuwetki do elektroporacji, transformować przy

następujących parametrach:

200 W

25 uF

2.5 KV

- dodać do kuwetek 400 ul po¿ywki YEB ( tu¿ po

przeprowadzeniu elektroporacji ),

- inkubować 2 godziny w 28oC,

- wysiać na szalki z po¿ywką YEB + rif 25+ kan 50

"Triparental mating" (Koniugacja

trójrodzicielska)

W trakcie pocesu Triparental mating zachodzi jednoczesna

koniugacja między trzema szczepami: szczepem E.coli

zawierającym konstrukt, szczepem E.coli zawierającym

plazmid pomocniczy oraz Agrobacterium. (E.coli-E.coli-

Agrobacterium)

Odczynniki i aparatura:

- sterylne końcówki do pipet, sterylne probówki wirownicze,

szalki z po¿ywką LB, szalki z po¿ywką LB + rif 25+ kan 50,

p³ynna po¿ywka LB,10mM MgSO4,

Szczepy bakteryjne:

- szczep E.coli (DH5a) zawierający plazmid, który ma być

wprowadzony do Agrobacterium, a następnie u¿yty do

transformacji roślin,

- szczep E.coli (HB101) zawierający plazmid pomocniczy

pRK 2013,

- szczep Agrobacterium LBA 4404.

Wykonanie:

- hodowle nocne bakterii o objętości 2 ml zwirować przy 5000

obr/min 5 minut,

- przep³ukać w 2 ml 10 mM MgSO4,

- zwirować ponownie w tych samych warunkach,

- zawiesić w 2 ml po¿ywki LB,

- na szalkę z po¿ywką LB podzieloną na 4 pola nanieść

bakterie wed³ug podanego schematu:

25 ul Agrobacterium (A)

  5 ul DH5a  (P)

  5 ul HB 101 (H)

- szalki pozostawić otwarte pod laminarem do wyschnięcia,

- szalki inkubować w 28oC przez 24 godziny,

- wykonać posiew redukcyjny pobierając bakterie z pola

oznaczonego numerem 1 na szalkę z po¿ywką LB + rif 25+

kan 50,

- szalki inkubować w 28oC przez 48 godzin.

TRANSFORMACJA KRĄ¯KÓW

LIśCIOWYCH TYTONIU 



VIA AGROBACTERIUM

TUMEFACIENS

Opracowano wiele technik przenoszenia i ekspresji obcych

genów w komórkach roślinnych. Umo¿liwia to badania nad

ekspresją interesujących genów, otrzymywanie ulepszonych

odmian stosowanych w rolnictwie, przemyśle

farmaceutycznym czy innych ga³ęziach produkcyjnych.

Metoda transformacji roślin via Agrobakterium jest często

stosowana i przynosi dobre wyniki, choć nie wszystkie rośl

ny mo¿na transformować tą drogą. Znane są metody

wykorzystujące wirusowe genomy i ich do zdolność infekcji

komórek. Metody te mają istotne ograniczenia. Po pierwsze

niektóre wirusy są patogenne, po drugie za pomocą wirusa

mo¿na wprowadzać tylko niewielkie fragmenty DNA i, co

równie istotne, przeniesiony tą drogą DNA nie jest

przekazywany potomstwu. Mo¿liwe jest tak¿e wprowadzanie

bezpośrednio obcego DNA do komórek roślinnych, wią¿e się

to jednak z otrzymywaniem protoplastów , a następnie

regenerowaniem z nich rośliny co mo¿liwe jest tylko w

przypadku niektórych gatunków. Przedstawione poni¿ej

metody transformacji plazmidem Ti Agrobacterium

thumefaciens są ³atwe, a metoda transformacji siewek jest

szybka i wydajna.

 Materia³y:

- sterylnie hodowane rośliny tytoniu

- szczep Agrobacterium LBA4404 zawierający odpowiedni

plazmid

- po¿ywka YEB z dodatkiem odpowiednich antybiotyków

- 0.2 M CaCl2

- p³ynna po¿ywka MS wg Murashige-Skoog 1962, szalki ze

sta³ą po¿ywką MST (MS plus hormony) z antybiotykami i bez

nich

- sterylna bibu³a, sterylny skalpel i sterylne pęsety, sterylne

probówki wirownicze, wirówka Sorvall

- cieplarka , laminar, szafa hodowlana

A. Przygotowanie bakterii

- zaszczepić hodowlę nocną bakterii Agrobacterium w

po¿ywce YEB (z dodatkiem odpowiednich antybiotyków),

hodowlę prowadzić w temperaturze 28oC

- następnego dnia z uzyskanej hodowli zaszczepić 30 ml

po¿ywki YEB (30 ul hodowli na 30 ml po¿ywki, dodać

odpowiednie antybiotyki), hodowlę prowadzić przez noc w

temperaturze 28oC.

- bakterie odwirować 10 min 5000 rpm

- osad bakterii zawiesić w 10 ml 0.2 M CaCl2, ponownie

odwirować w tych samych warunkach, p³ukanie powtórzyć

jeszcze raz.

- osad bakterii zawiesić w 10 ml 0.2 M CaCl2 

B. Transformacja krą¿ków liściowych

- na du¿ą szalkę Petriego wy³o¿yć 3 kilka liści tytoniu

rosnącego w warunkach sterylnych.

- liście zwil¿yć p³ynną po¿ywką MS, wyciąć g³ówne nerwy, a

pozosta³ą część liścia pokroić na fragmenty o wielkości oko³o

0.5 cm2.

- przygotowane eksplantaty przenieść do nowej szalki i zalać

wcześniej przygotowanymi bakteriami na 30 min.

- fragmenty liści osuszyć na sterylnej bibule i wy³o¿yć na

po¿ywkę sta³ą MST.

- kokultywację prowadzić przez 5 dni w 260C (fotoperiod 16h)

- po up³ywie tego czasu eksplantaty przenieść na nowe

pod³o¿e MST z dodatkiem antybiotyków (claforan o stę¿. 500

mg/l, i odpowiedniego antybiotyku selekcyjnego)

- hodowlę prowadzić jak wy¿ej , eksplantaty przenosić na

nowe pod³o¿e co oko³o 10 dni.

- regenerujące pędy o d³ugości oko³o 1 cm odcinać od kalusa i

wyk³adać na sta³e pod³o¿e MS z dodatkiem antybiotyku

selekcyjnego.

- po ukorzenieniu roślinki przenieść do doniczek z ziemią.

YEB - ekstrakt wo³owy 5 g/l, ekstrakt dro¿d¿owy 5 g/l, pepton

5 g/l, sacharoza 5 g/l, 2mM MgSO4.

 MST- na 1 litr : makroelementy 10x-100 ml, mikroelementy

1000x-1ml, witaminy 1000x-1ml, Fe-EDTA 100x-10ml, myo-

inozytol - 100mg, sacharoza 30g, NAA-0,1mg/l, BAP-1.0

mg/l, glicyna 1000x-1ml, pH 5.8.

TRANSFORMACJA SIEWEK

TYTONIU VIA AGROBACTERIUM

TUMEFACIENS

Materia³y:



- sterylnie hodowane rośliny tytoniu,

- szczep Agrobacterium LBA4404 zawierający odpowiedni

plazmid,

- po¿ywka YEB z dodatkiem odpowiednich antybiotyków,

- 10mM MgSO4,

- kuwetki do spektrofotometru, spektrofotometr,

- p³ynna po¿ywka MS wg Murashige-Skoog 1962, szalki ze

sta³ą po¿ywką MS, szalki ze sta³ą po¿ywką MST (MS plus

hormony) z antybiotykami ,

- sterylna bibu³a, sterylny skalpel i sterylne pęsety, sterylne

probówki wirownicze, wirówka Sorvall,

- cieplarka , laminar, szafa hodowlana, pompa pró¿niowa,

eksykator,

A. Przygotowanie bakterii

- zaszczepić hodowlę nocną bakterii Agrobacterium w

po¿ywce YEB (z dodatkiem odpowiednich antybiotyków),

hodowlę prowadzić w temperaturze 28oC.

- następnego dnia z uzyskanej hodowli zaszczepić 30 ml

po¿ywki YEB (30 ul hodowli na 30 ml po¿ywki, dodać

odpowiednie antybiotyki), hodowlę prowadzić przez noc w

temperaturze 28oC.

- bakterie odwirować 10 min 5000 rpm

- osad bakterii zawiesić w 20 ml 10mM MgSO4, ponownie

odwirować w tych samych warunkach , p³ukanie powtórzyć

jeszcze dwa razy.

- osad bakterii zawiesić w 20 ml 10mM MgSO4,

B. Transformacja 2-3 tygodniowych siewek tytoniu

- 2-3 tygodniowe siewki tytoniu przenieść do sterylnej

zakręcanej probówki o pojemności 15 ml, zalać wcześniej

przygotowaną zawiesiną bakteryjną, wymieszać tak aby nie

by³o bąbli powietrza,

- probówki wstawić do eksykatora (wcześniej

wysterylizowanego), w³ączyć pró¿nię i po 5min wy³ączyć ,

wokó³ roślinek powinny pojawić się bąbelki powietrza,

- rośliny odsączyć od bakterii na sterylnej bibule, a następnie

roz³o¿yć na szalce z po¿ywką MS kokultywację prowadzić

przez 3 dni w 260C (fotoperiod 16h),

- po 3 dniach roślinki przenieść na po¿ywkę MST z dodatkiem

antybiotyków (claforan 500mg/l, oraz odpowiedniego

antybiotyku selekcyjnego),

- hodowlę prowadzić w warunkach podanych wy¿ej,

eksplantaty przenosić na nowe pod³o¿e co oko³o 7 dni,

- regenerujące pędy o d³ugości oko³o 1 cm odcinać od kalusa i

przenosić na pod³o¿e MS z antybiotykami,

- po ukorzenieniu rośliny mo¿na przenosić do ziemi.

YEB - ekstrakt wo³owy 5 g/l, ekstrakt dro¿d¿owy 5 g/l, pepton

5 g/l, sacharoza 5 g/l, 2mM MgSO4.

MST- na 1 litr : makroelementy 10x-100 ml, mikroelementy

1000x-1ml, witaminy 1000x-1ml, Fe-EDTA 100x-10ml, myo-

inozytol - 100mg, sacharoza 30g, NAA-0,1mg/l, BAP-1.0

mg/l, glicyna 1000x-1ml, pH 5.8.

TRANSFORMACJA ROśLIN Z

WYKORZYSTANIEM STRZELBY

GENOWEJ

Rozwój in¿ynierii genetycznej roślin wy¿szych, a w

szczególności gatunków wa¿nych gospodarczo, napotyka na

rozliczne problemy. Dotyczy to szczególnie tak wa¿nej dla

cz³owieka grupy roślin jak zbo¿a. O ile bowiem metody

wprowadzania obcego DNA do roślin dwuliściennych w

przypadku wielu gatunków zosta³y opracowane i poznane w

stopniu umo¿liwiającym niemal¿e rutynowe otrzymywanie

roślin transgenicznych, to próby transformowania

jednoliściennych, a w szczególności zbó¿, kończy³y się

niepowodzeniem. Wynika to z ograniczonej przydatności

Agrobacterium tumefaciens, z powodzeniem stosowanej w

transformacjach roślin dwuliściennych, do wprowadzania

obcej informacji genetycznej do zbó¿ i innych

jednoliściennych. 

Prze³omem w in¿ynierii genetycznej zbó¿ okaza³a się

opracowana i opisana w 1987 przez Sanforda i

wspó³pracowników metoda nazywana techniką biolistyczną

lub biobalistyczną bąd¿ te¿ mikrowstrzeliwaniem, a w

literaturze angielskojęzycznej znana jako microprojectile

bombardment. Polega ona na wstrzeliwaniu mikroskopijnego

śrutu op³aszczonego preparatem DNA do ¿ywej tkanki.

Urządzenie nadające takim mikropociskom potrzebną

szybkość nazywane jest strzelbą genową (gene gun, macron

accelerator, particle inflow gun, particle gun). W dostęnych

publikacjach spotyka się bardzo ró¿ne mechanizmy

rozpędzania mikropocisków: sprę¿ony gaz, przenoszenie



impulsu mechanicznego, wystrzeliwanie makronośników, si³a

odśrodkowa, czy te¿ impuls elektryczny wytwarzający

sprę¿oną parę wodną. Spośród wielu konstrukcji szczególnie

przydatne okaza³y się dwie: opisana przez Sanforda, gdzie

odpalenie ślepego naboju rozpędza³o nylonowy makronośnik

wype³niony mikronośnikami, które lecia³y w kierunku celu

gdy rozpędzony makronośnik by³ zatrzymywany na siatce

zatrzymującej, oraz zaproponowany przez ten¿e zespó³ model,

w którym makronośnik napędzany by³ sprę¿onym helem.

Strzelba genowa Biolistic PDS 1000/He produkcji firmy Bio-

Rad jest przyk³adem drugiego rozwiązania: ciśnienie helu w

lufie powoduje pęknięcie zamykającej ją przepony, uwolniony

strumień gazu wyrywa makronośnik z uchwytu i uderza nim o

siatkę zatrzymującą; to powoduje z kolei wybicie z jego

powierzchni mikronośników, które uderzają i wbijają się w

transformowaną tkankę.

Materia³y:

- plazmid pAHC25,

- p³ytki z po¿ywką MS+ 2, 4- D, 2 mg/l,

- niedojrza³e, 12- 14- dniowe nasiona pszenicy odm. Chinese

Spring,

- roztwory: 2.5M CaCl2 (lub Ca(NO4)2), 0.1M spermidyna,

etanol 70% i 100%, stock X- Gluc/DMSO, bufor inkubacyjny

do testu histochemicznego GUS (370 mg Na2EDTA ´ 2 H2O,

16.5 mg K2Fe(CN)4, 100 ml Triton X- 100, 1.2 g Na2HPO4.

Rozpuścić w 100 ml H2O, doprowadzić pH do 7.0 stę¿onym

NaOH).

- komora laminarna,

- lupa binokularna,

- pipety automatyczne i końcówki do pipet,

- wirówka laboratoryjna,

- zawiesina mikronośników,

- makronośniki,

- uchwyty makronośników,

- przepony 1100 psi,

- pen- vac,

Wykonanie:

a) przygotowanie materia³u roślinnego do transformacji,

- nasiona zanurzyć na chwilę w 70% EtOH, 3 razy przemyć

wodą sterylną,

- zanurzyć na 10 min. w 20% roztworze CloroxŇ (lub innego

środka wybielającego zawierającego 52% podchlorynu sodu)

z dodatkiem 1- 2 kropli Tween- 80, przemyć wodą sterylną,

- wyizolowane zarodki wy³o¿yć na sterylne szalki Petriego z

po¿ywką MS, p³ytki zakleić umieścić w pokoju hodowlanym,

w temperaturze 27oC przy oświetleniu sta³ym o natę¿eniu 900

luksów; hodując kalus embriogenny w celu uzyskania roślin z

zarodków somatycznych pasa¿e przeprowadzać co ok. 30 dni.

b) op³aszczanie opi³ków wolframowych,

- do 50 ml zawiesiny opi³ków dodawać, ca³y czas worteksując,

kolejno: 5 ml DNA (1 mg/ml), 50 ml 2.5M CaCl2 (lub

Ca(NO4)2), 20 ml 0.1M spermidyny, zworteksować 3 min.,

pozostawić w lodzie na 10 min.,

- zwirować przy 10000 rpm, 10 sek. usunąć część lub ca³ość

supernatantu (wg potrzeb),

- p³ukać 200ml 100% etanolu, szybko zworteksować,

zwirować, usunąć supernatant,

- zawiesić w 60 ml 100% etanolu,

- plastikowe makronośniki przemyć chloroformem lub

etanolem w celu usunięcia śladów t³uszczu, osuszyć, umieścić

w sterylnym makronośniku,

- ca³y czas worteksując, odpipetować 5- 10 ml zawiesiny

opi³ków na środek ka¿dego makronośnika, pozostawić do

wyschnięcia,

c) transformacja,

- wszystkie ruchome elementy strzelby wyjąć z komory,

roz³o¿yć, sterylizować 70% etanolem, tak¿e wnętrze strzelby

spryskać dok³adnie etanolem, pozostawić do wyschnięcia,

- odkręcić g³ówny zawór butli z helem,

- w³ączyć strzelbę genową (przycisk ON/OFF na panelu

kontrolnym) i pompę pró¿niową,

- otworzyć zawór ³ączący butlę z helem ze strzelbą genową,

ustawić ciśnienie na poziomie o 200 psi wy¿szym od

u¿ywanego w procesie transformacji,

- przeponę o odpowiedniej wytrzyma³osci umieścić w

uchwycie przepony, uchwyt nakręcić na wylot lufy,

- wyja³owione elementy strzelby z³o¿yć (patrz rys. 4),

- w³o¿yć uchwyt z  makronośnikiem, przykręcić przykrywkę, 

- zamknąć drzwiczki aparatu, rozpocząć wytwarzanie pró¿ni

w komorze aparatu (przycisk VAC/VENT/HOLD w pozycji

VAC), po osiągnięciu ¿ądanej pró¿ni (odczyt na manometrze



poni¿ej panelu kontrolnego) zatrzymać pompę pró¿niową

(przycisk VAC/VENT/HOLD w pozycji HOLD),

- wcisnąć przycisk FIRE, zwolnić go natychmiast po �strzale�,

- zlikwidować pró¿nię w komorze aparatu (przycisk

VAC/VENT/HOLD w pozycji VENT), gdy ciśnienie

wewnątrz strzelby wyrówna się z ciśnieniem atmosferycznym

pró¿ni (odczyt na manometrze poni¿ej panelu kontrolnego),

mo¿na otworzyć drzwiczki aparatu,

- wyjąć p³ytkę z �ostrzelanym�materia³em, zalepić ją paskiem

folii lub parafilmu,



Rys. 1. Uk³ad przycisków na panelu

kontrolnym strzelby genowej.

Rys. 3. Uchwyt przepony z umieszczoną

wewnątrz przeponą.

Rys. 2. 1, uchwyt makronośnika; 2, makronośnik; 3, przykrywka; 4, 

�uk³ad ³adowania�; 5, siatka zatrzymująca; 6, sprę¿yna dociskająca; 7, uchwyt

siatki; 8, pierścienie regulujące odleg³ość siatka: cel; 9, �pó³ka�; 10, gwintowany

cylinder.

d) test histochemiczny GUS,

- do buforu inkubacyjnego dodać 100 ml stock�u X-

Gluc/DMSO,

- z ka¿dej p³ytki wybrać losowo 3- 5 zarodków, inkubować

w buforze inkubacyjnym w temp. 37°C przez 12- 24 godz.,



OTRZYMYWANIE DNA Z ROŚLIN

Metoda I

Przedstawiona metoda umo¿liwia szybką izolację

roślinnego DNA na ma³ą skalę, bez wirowania w gradiencie

CsCl. Wyizolowane cząsteczki DNA mają oko³o 50 kb,

nadają się do ró¿nych celów np. trawienia enzymami

restrykcyjnymi, hybrydyzacji Southern. Z jednego grama

tkanki roślinnej mo¿na uzyskać 50-100 mg DNA. Podana

metoda mo¿e być stosowana do izolacji DNA z ró¿nych

gatunków roślin, np. Nicotiana tabacum, N.

plumbaginifolium., Arabidopsis thaliana.

Odczynniki i aparatura:

- moździerz i t³uczek porcelanowy, probówki wirówkowe,

probówki typu Corex, probówki Eppendorfa, końcówki do

pipet,

- 2xCTAB ( 100mM Tris pH 8.0, 1.4M NaCl, 20mM EDTA

pH 8.0, 2% CTAB, 0.2% b-merkaptoetanol), mieszanina

chloroform:alkohol izoamylowy (24:1), izopropanol, 

roztwór II ( 76% etanol, 10mM octan amonu ), TE pH 7.5 (

10mM Tris, 1mM EDTA ).

Wykonanie:

- 1 gram tkanki roślinnej zamrozić w ciek³ym azocie i utrzeć

w moździerzu,

- dodać 5 ml roztworu 2xCTAB,

- próbki inkubować w 60oC przez 30 minut, w trakcie

inkubacji kilkakrotnie mieszać,



- dodać równą objętość mieszaniny chloroform:alkohol

izoamylowy (24:1), mieszać ³agodnie przez 15 minut,

- mieszaninę przenieść do probówek typu Corex i wirować

przy 10000 obrotów/min przez 15 minut w rotorze SS34

(wirówka Sorvall),

- przenieść fazę wodną do nowych probówek, dodać 0.7

objętości zimnego izopropanolu,

(-20oC), mieszać bardzo delikatnie a¿ pojawi się wytrącony

DNA,

- przenieść DNA do probówki Eppendorfa, dodać 500 ml

roztworu II, pozostawić na 15 min. w lodzie,

- probówki zwirować w mikrowirówce, usunąć roztwór,

osad lekko wysuszyć,

- osad zawiesić w TE pH 7.5.

- prowadzić elektroforezę przy napięciu 5V/cm, w buforze

TBE, stę¿enie bromku etydyny powinno wynosić nie więcej

ni¿ 0.5 mg/ml.

Metoda II

Przedstawiona metoda umo¿liwia szybką izolację DNA na

ma³a skalę.

Materia³y:

-bibu³a, probówki Eppendorfa, t³oczki do ucierania tkanki,

końcówki do pipet, 

-bufor do ekstrakcji (200 mM Tris HCl pH 7.5, 250 mM

NaCl, 25 mM EDTA, 0,5% SDS), izopropanol, etanol 70%,

roztwór TE pH 7,5 (10mM Tris, 1mM EDTA)

Wykonanie:

- 100mg tkanki roślinnej ( wycinamy krą¿ek z liścia za

pomocą wieczka probówki Eppendorfa, najlepiej na

bibule).

    Następnie utrzeć za pomocą t³oczka na jednolitą masę ok.

15 sekund.

- Dodać 400ml buforu do ekstrakcji i mieszać na

vorteksie przez 5 sekund(taka mieszanina mo¿e stać 1h)

- Wirować 13000 obr/min przez 1min. (w mikrowirówce.

- Następnie przenieść 300ml supernatantu do nowej

probówki i zmieszać z 300ml izopropanolu

pozostawiając na 2 min w temp. pokojowej. (mieszać

delikatnie)

- Wirować 13000 obr/min przez 5min.

- Osad p³ukać 70% etanolem i zwirować jak poprzednio.

- Osad wysuszyć pró¿niowo.

-  Zawiesić osad w 100ml TE pH 7,5

Tak otrzymane DNA mo¿na przechowywać przez 1 rok w

40C

HYBRYDYZACJA KWASÓW

NUKLEINOWYCH METODĄ

SOUTHERNA

Metoda Southerna polega na hybrydyzacji wyznakowanej

sondy do fragmentów DNA rozdzielonych w ¿elu

agarozowym, a następnie przeniesionych na filtr nylonowy

lub nitrocelulozowy. 

Po rozdziale na ¿elu, DNA zostaje zdenaturowany pod

wp³ywem NaOH, a następnie poddaje się go dzia³aniu

roztworu neutralizującego o pH 7.4 (wysokie pH

uniemo¿liwia wiązanie się DNA z filtrem). Następnie

przenosi się fragmenty DNA z ¿elu na filtr, umo¿liwia to

si³a ssąca bibu³y ( w tej procedurze bibu³ę zastępują

pieluszki higieniczne). Przeniesienie DNA z ¿elu na filtr

nazywamy transferem. DNA zostaje związane z filtrem

przez zapiekanie w 80oC lub przez naświetlanie świat³em

UV.

Transfer DNA z ¿elu agarozowego na filtr

nylonowy ( Southern blot )



Materia³y :

- filtr nylonowy, bibu³a Whatman 3MM, szklana p³ytka,

kuweta, folia spo¿ywcza, pieluszki higieniczne

jednorazowego u¿ytku, parafilm.

- roztwory :

1.denaturujący (1.5M NaCl, 0.5M NaOH)

2.neutralizujący  (1M Tris (pH 8.0), 1.5M NaCl)

3.20xSSC (3M NaCl, 0,3M cytrynian sodu, pH 7.0)

Wykonanie :

- rozdzielić fragmenty DNA na ¿elu agarozowym, zabarwić

bromkiem etydyny, przez odcięcie jednego z rogów

zorientować ¿el, u³o¿yć wzd³uz ście¿ek linijkę i

sfotografować ¿el,

- ¿el umieścić w kuwecie z roztworem denaturującym, a

kuwetę ustawić na ko³ysce laboratoryjnej,

- po 1 godzinie przep³ukać ¿el wodą destylowaną i

umieścić  w roztworze neutralizujacym na 40 minut,

- ¿el przep³ukać wodą destylowaną i ponownie umieścić w

roztworze do neutralizacji na 40 minut, - następnie

przep³ukać wodą destylowaną i umieścić w roztworze

20xSSC na oko³o 15 minut.

W trakcie neutralizacji ¿elu nale¿y wyciąć filtr nylonowy i 3

kawa³ki bibu³y Whatman 3MM o wymiarach ¿elu,

- filtr nylonowy wyp³ukać w wodzie, a następnie w

roztworze 20xSSC (bibu³ę wystarczy zamoczyć w roztworze

20xSSC).

- na kuwecie umieścić szklaną p³ytkę, na której u³o¿yć

warstwę bibu³y Whatman 3MM, tak aby brzegi bibu³y

dotyka³y do dna kuwety, bibu³ę zmoczyć roztworem

20xSSC, tak aby między bibu³ą a p³ytką nie by³o pęcherzy

powietrza, ten sam roztwór wlać do kuwety,

- na bibule po³o¿yć ¿el; pod ¿elem nie mogą znajdować się

pęcherze powietrza; wzd³u¿ ¿elu u³o¿yć paski parafilmu, tak

aby zachodzi³y na ¿el oko³o 2mm,

- na ¿el po³o¿yć wcześniej przygotowany filtr nylonowy i 3

warstwy mokrej bibuly Whatman 3MM: nie pozostawiać

pęcherzy powietrza !

- na bibule umieścić 2 warstwy pieluszek higienicznych i

przycisnąć je 1 kg cię¿arkiem; transfer prowadzić przez noc,

- usunąć górne warstwy przykrywające ¿el, na filtrze

zaznaczyć d³ugopisem kieszonki i odcięty róg ¿elu,

- wilgotny filtr po³o¿yć na transiluminatorze i " zapiekać "

przez 2 minuty,

- filtr pozostawić do wyschnięcia.

Transfer DNA na filtr nylonowy

Hybrydyzacja

Znakowanie DNA metodą "random priming"

Metoda "random priming" oparta jest na hybrydyzacji

przypadkowych heksanukleotydów (oligonukleotyd o

d³ugości 6 nukleotydów) do DNA, który ma być

wyznakowany, a następnie dosyntetyzowanie

komplementarnej nici od końca 3'OH przy³ączonego

hexanukleotydu przez polimerazę Klenowa. W mieszaninie

reakcyjnej znajdują się zmodyfikowane trifosforany



deoksynukleozydów wyznakowane [32P]-, [35S]-, [3H]-,

biotyną lub digoxigeniną (w zale¿ności od tego czym ma

być wyznakowana sonda), które w³ączane są do nowo

syntetyzowanej nici komplementarnej. D³ugość

znakowanych fragmentów nie wp³ywa na wydajność reakcji.

Zarówno fragmenty krótkie o d³ugości 200 bp jak i ca³e

zlinearyzowane plazmidy będą dobrze wyznakowane.

DNA nie ulega degradacji podczas reakcji, co umo¿liwia

znakowanie nawet 10 ng DNA.

Znakowanie za pomocą DIG DNA Labelling Kit

Boehringer Mainheim.

Mieszanina reakcyjna:

3 ul DNA do znakowania (0.5-3 ug)

12 ml H2O

zdenaturować DNA (ogrzać w 1000 przez 10 min, a

następnie wstawić do lodu) i dodać pozosta³e sk³adniki :

2 ml mieszaniny heksanukleotydów w buforze

2 ml mieszaniny nukloetydów (zawierającej DIG-11-dUTP)

Mieszaninę inkubować w temp.370C przez 60 min. W celu

zatrzymania reakcji dodać 2 ul 0.2M EDTA, pH 8.0. Sondę

wytrącać przez dodanie do mieszaniny reakcyjnej 1/10

objętości 4M LiCl i 2.5-3 objętości zimnego (-20 0C)etanolu

96%. Wymieszać i umieścić w temp. -80 0C na 30 min.

Po wytrąceniu wirować w mikrowirówce przez 15 min.

Odrzucić supernatant, a osad przep³ukać 70% etanolem (-20
0C). Osad wysuszyć i zawiesić w 50 ul buforu TE.

Wykonanie

Jeśli sonda jest w 100% homologiczna do poszukiwanego

DNA, hybrydyzację nale¿y prowadzić w 68oC. 

- prehybrydyzację prowadzić w 68oC co najmniej przez 2

godziny:

roztwór do prehybrydyzacji:

0.25M Na2HPO4 (pH 7.2)

1 mM EDTA

20% SDS

0.5% czynnik blokujący

- następnie zmienić roztwór na roztwór do hybrydyzacji:

0.25M Na2HPO4 (pH 7.2)

1 mM EDTA

20% SDS

0.5% czynnik blokujący

zawierający sondę wyznakowaną metodą � random priming�,

- hybrydyzację prowadzić przez noc w temperaturze 68oC,

- po hybrydyzacj p³ukać filtr (w temperaturze 65/58 0C)  3

razy przez 20 min. w buforze do p³ukania I :

20mM Na2HPO4

1mM EDTA

1% SDS

- przep³ukać krótko w temp. pokojowej buforem do p³ukania

II :

0.1M kw. maleinowy (pH 8.0)

3M NaCl

0.3% Tween 20

Wywo³ywanie

Rozcieńczyć przeciwcia³a przeciw digoxygeninie

(skoniugowane z alkaliczną fosfatazą) w stosunku 1 : 10000

w buforze blokującym ( bufor do p³ukania II + 0.5%

czynnika blokującego).

Membranę inkubować z 10 ml roztworu z przeciwcia³em, a

następnie p³ukać 3 razy po 10 min. w 50 ml buforu do

p³ukania II. Zrówowa¿yć membranę w buforze

substratowym.

Dodać roztwór substratów kolorymetyrcznych.

Odczekać do pojawienia się widocznych prą¿ków.

Uwaga! Filtru nie dotykać palcami ! Nale¿y pracować w

rękawiczkach !

Znakowanie sondy [α32P] dCTP

Mieszanina rekcyjna:

3 ml DNA do znakowania (150 ng)

7 ml wody

zdenaturować DNA (ogrzać w 100oC przez 10 min., a

następnie wstawić do lodu)

dodać pozosta³e sk³adniki mieszaniny

3 ml mieszaniny dATP, dGTP, dTTP, (ka¿dy z

nukleotydów w stę¿eniu 0.5mmol/l),

2ml mieszaniny heksanukleotydów,

1 ml polimerazy Klenowa (2 U/ul),

5 ml - 50 uCi [α32P] dCTP, 3000 Ci/mmol

Reakcje prowadzić przez 1 godz. w 37oC

Wyznakowane DNA oddzielić od mieszaniny trifosforanów

nukleozydów na kolumience wype³nionej Sephadexem G-50



OTRZYMYWANIE RNA Z ROSLIN

Typowa komórka eukariotyczna zawiera oko³o 10 -5 ug

RNA, 80-85% stanowią rybosomalne RNA ( 28S, 18S i 5S ),

pozosta³e 10-15% to ró¿ne rodzaje ma³oczasteczkowego

RNA  

( tRNA, ma³y jądrowy RNA i inne ). Poszczególne klasy

RNA mają określoną wielkość i mo¿na je izolować w

stosunkowo nie zanieczyszczonej formie z wykorzystaniem

technik takich jak elektroforeza, wirowanie w gradiencie

gęstości czy chromatografia jonowymienna. Informacyjny

RNA (mRNA) stanowi 1-5% ca³kowitej ilości RNA w

komórce, jest zró¿nicowany zarówno pod względem

wielkości tak i sekwencji. Większość eukariotycznych

cząsteczek mRNA posiada na końcu 3' sekwencję z³o¿oną z

reszt adenylowych poliA, co pozwala na oddzielenie mRNA

od innych klas RNA za pomocą chromatografii

powinowactwa na oligo(dT)-celulozie lub poli(U)-sefarozie.

Otrzymanie dobrej jakości RNA zale¿y od skutecznego

zinaktywowania rybonukleaz. RNA-zy wytrzymują

gotowanie i autoklawowanie, nale¿y więc stosować

specjalne metody chroniące przed ich dzia³aniem. Są to:

1.pra¿enie szk³a w 180oC, traktowanie wszystkich

roztworów 0.1% DEPC (dwuetylopirowęglan) i następnie

ich autoklawowanie, noszenie rękawiczek gumowych w

trakcie pracy z RNA ( ręce są często g³ównym powodem

zanieczyszczeń ). (ochrona przed egzogennymi

rybonukleazami)

2. traktowanie thiocyjanianem guanidyny (który denaturuje

bia³ka) i b-merkaptoetanolem (redukuje mostki

dwusiarczkowe). (ochrona przed endogennymi

rybonukleazami)

Odczynniki i aparatura:

- moździerz z t³uczkiem,

- probówki wirownicze szklane typu Corex 

- probówki Eppendorfa,

- końcówki do pipet,

- roztwór do ekstrakcji (4M thiocyjanian guanidyny, 25 mM

cytrynian sodu o pH 7.0, sarkozyl 0.5%, 0.1M b-

merkaptoetanol), Uwaga! Roztwór przygotowywać zawsze

tu¿ przed izolacją RNA

- 3M octanu sodu (NaAc) pH 4.8,

- fenol wysycony wodą,

- chloroform-izoamylowy alkohol  (24:1),

- izopropanol,

- etanol 80% i 100%,

- ciek³y azot,

- lód

 

Uwaga!

Szk³o (z wyjątkiem probówek typu corex) i moździerze

u¿ywane do preparatyki RNA powinny być bardzo

dok³adnie umyte i wypra¿one w 180oC przez co

najmniej 3 godziny. Woda u¿ywana do robienia

roztworów, końcówki do pipet, probówki Eppendorfa i

probówki typu corex powinny być autoklawowane 2 razy

!

Wykonanie

- utrzeć materia³ roślinny w moździerzu na puder, z u¿yciem

ciek³ego azotu.

- Na 1 gram materia³u dodać 3 ml roztworu do ekstrakcji,

przelać do probówki typu Corex i energicznie wytrząsać w

celu uzyskania jednorodnej emulsji,

- dodać następujące roztwory 0.2 ml 3M octanu sodu

(NaAc) pH 4.8, 3 ml fenolu wysyconego wodą, 0.6 ml

mieszaniny chloroform-alkohol izoamylowy (w stosunku

24:1),

- uzyskaną w ten sposób mieszaninę pozostawić w lodzie na

15 minut,

- zwirować w rotorze SS-34, 15000 obr 30 min. (wirówka

Sorval),

- fazę wodną przenieść do nowych probówek i wymieszać z

1 objętością izopropanolu, pozostawić w -20oC na

przynajmniej 1 godzinę,

- zwirować jak poprzednio,

- osad przep³ukać w zimnym 80% etanolu, osuszyć w

temperaturze pokojowej (Uwaga! Nie suszyć za mocno! ),

zawiesić w oko³o 300 ul zimnej wody (Uwaga! Nie

zawieszać pipetą!), trzymać w lodzie.

- dodać 0.1 objętości 3M NaAc pH 4.8 i 2.5 objętości

zimnego 100% etanolu, wymieszać i pozostawić na noc w

-20oC lub przynajmniej 1 godzinę w -800

- przenieść mieszaninę do probówek Eppendorfa, zwirować

w mikrowirówce w ch³odni 15 min.



- osad przep³ukać w zimnym 80% etanolu i dobrze

wysuszyć.

- wysuszony osad  zawiesić w 50 ul zimnej wody.

Uwaga! DEPC jest trujący !

Uwaga! Z RNA nale¿y zawsze pracować w rękawiczkach

!

ELEKTROFOREZA  BIA£EK  W

¯ELU  POLIAKRYLAMIDOWYM  W

OBECNOśCI  SDS

Elektroforeza w ¿elu poliakrylamidowym jest techniką

powszechnie stosowaną w analizie bia³ek. W zale¿ności od

zastosowanego uk³adu mo?¿na uzyskać rozdzia³

polipeptydów stosownie do ró¿nych w³aściwości

fizykochemicznych. Przyjmuje się, ¿e elektroforeza w

obecności SDS frakcjonuje bia³ka zale¿nie od ich masy

(d³ugości ³ańcucha polipeptydowego). 

Ten typ elektroforezy jest obecnie najczęściej stosowany i

mo¿e być u¿yty jako oddzielna metoda analityczna lub

stanowić element szeregu dalszych, bardziej

skomplikowanych badań (np. elektroforeza dwuwymiarowa,

preparatywna, Western blotting).

Z³o¿em, w którym następuje rozdzia³ bia³ek jest ¿el

poliakrylamidowy, w czasie polimeryzacji oraz w trakcie

elektroforezy ustawiony w pozycji pionowej (ang. vertical

slab system). Standardowo SDS PAGE jest u¿ywana w

wersji tzw. disc electrophoresis (ang. discontinuous pH),

umo¿liwiającej maksymalne wykorzystanie zdolności

rozdzielczych tej metody. W praktyce ta �nieciąg³ość� dotyczy

zarówno ¿elu, który sk³ada się jakby z dwóch warstw, jak

równie¿ buforu zastosowanego do przygotowania ¿elu:

innego dla górnej i innego dla dolnej warstwy ¿elu. Próbki

nak³adane na ¿el w tym uk³adzie mogą mieć stosunkowo

du¿ą objętość, poniewa¿ w czasie przechodzenia przez

górną warstwę ¿elu zostają zagęszczone do wąskiego pasma,

które w dolnym ¿elu rozdziela się na pojedyncze, �ostre�

prą¿ki.

W rzeczywistości bia³ka rozdzielane są w SDS PAGE na

zasadzie filtracji, analogicznie do metody

chromatograficznej sączenia molekularnego. 

Poniewa¿ frakcjonowanie zachodzi w zale¿ności od

d³ugości ³ańcucha polipeptydowego, mo¿na ustalić masę

danego bia³ka przez porównanie z odpowiednimi

standardami. Jest to metoda pozwalająca na oznaczenie

masy bia³ka z dok³adnością do 5-10%, ale niestety nie ka¿dy

polipeptyd mo¿na w ten sposób scharakteryzować (jednym z

wyjątków są bia³ka histonowe).

Ćwiczenie będzie zawiera³o następujące elementy:

- krótkie wprowadzenie w techniki elektroforezy bia³ek

- nauka wylewania ¿elu poliakrylamidowego

- prosta ekstrakcja bia³ek z materia³u roślinnego

- prowadzenie elektroforezy w uk³adzie z SDS

- wybarwianie ¿elu po zakończeniu elektroforezy

Izolacja bia³ek z materia³u roślinnego

Metody stosowane przy izolacji i oczyszczaniu bia³ek są

bardzo ró¿norodne i ich wybór zale¿y m.in. od w³aściwości

danego bia³ka. Poni¿ej podana zosta³a procedura

pozwalająca na ma³oselektywną ekstrakcję szeregu bia³ek z

liści roślin (tu: tytoniu).

Wykonanie

- ok. 1g liści tytoniu zamrozić w ciek³ym azocie i utrzeć w

moździerzu na proszek

- proszek przenieść do zlewki na 50ml i zalać 6ml buforu

10mM Tris-Cl pH 8

- zawiesinę przenieść do homogenizatora Pottera-Elvehjema

i �homogenizować� kilkukrotnie przesuwając t³oczek

- z roztworu nale¿y pobrać próbki o ró¿nej objętości

(podane poni¿ej) do naniesienia na ¿el

Uwaga ! Wszystkie czynności nale¿y wykonywać w temp. 0

do 4OC. Roztwór do homogenizacji powinien zawierać

fluorek fenylometylosulfonowy (PMSF) w stę¿. 1mM.

Przygotowanie ¿elu do SDS PAGE

Roztwory potrzebne do przeprowadzenia elektroforezy:

- mieszanina monomerów (30% akrylamid, 0.8%

bisakrylamid) przefiltrowana przez filtr 0.45 um; roztwór

nale¿y przechowywać w lodówce w ciemnej butelce 

Uwaga ! Roztwór akrylamidu jest silną neurotoksyną !

- 1.5M Tris-Cl pH 8.8

- 0.5M Tris-Cl pH 6.8

- 10% SDS



- TEMED

- 10% nadsiarczan amonu (APS)

- bufor do elektroforezy (25mM Tris, 192mM glicyna, 0.1%

SDS  pH 8.3); przygotowano bufor 5×stę¿ony 

- bufor do próbek (60mM Tris-Cl pH 6.8, 2% SDS, 10%

glicerol, 0.025% Bromophenol Blue)

- roztwór do barwienia (0.2% Coomassie Brillant Blue G-

250, 40% metanol, 10% kwas octowy)

- roztwór do odbarwiania (10% metanol, 7% kwas octowy)

Wylewanie ¿elu

Idealnie czyste szyby nale¿y z³o¿yć, umieszczając między

nimi przek³adki (ang. spacers) o odpowiedniej grubości i

uszczelnić zestaw. Szyby powinny być ściśnięte spinaczami

lub umieszczone w specjalnym statywie do wylewania ¿eli

(w zale¿ności od zestawu). 

Aby wylać ¿el poliakrylamidowy, nale¿y zmieszać sk³adniki

w następujących proporcjach:

- dla 12% ¿elu rozdzielającego:

6ml mieszaniny monomerów

3.6ml 1.5M Tris-Cl pH 8.8

150ml 10% SDS

5.25 ml wody

50ml 10% APS

10ml TEMEDu (objętość końcowa ok.15ml)

Zwykle przed dodaniem katalizatorów (APS i TEMED)

zaleca się odpowietrzenie mieszaniny. Roztwór APS nale¿y

przygotować na świe¿o. Katalizatory dodaje się tu¿ przed

wylaniem mieszaniny pomiędzy szyby. Od razu po dodaniu

katalizatorów polimeryzacji roztwór nale¿y wymieszać i

przy pomocy pipetki nalać między szyby (pamiętając o

zostawieniu miejsca na ¿el zatę¿ający). Na wierzch ¿elu

na³o¿yć cienką warstwę (kilkaset ml) n-butanolu.

- dla ¿elu zatę¿ającego:

0.65ml mieszaniny monomerów

1.2ml 0.5M Tris-Cl pH 6.8

120ml 10% SDS

3ml wody

25ml 10% APS

5ml TEMED (objętość końcowa ok. 5ml)

Po spolimeryzowaniu ¿elu rozdzielającego nale¿y osuszyć

jego górną część przy pomocy bibu³y, a następnie wylać ¿el

zatę¿ający. Grzebień trzeba umieścić w ¿elu zatę¿ającym

tak, by w studzienkach nie by³o pęcherzyków powietrza. ¯el

zostawić na noc (ew.- jeśli nie mamy tyle czasu - tak d³ugo,

jak to jest mo¿liwe)

Przed elektroforezą ¿el (pomiędzy szybami) umiesza się w

aparacie i zalewa buforem elektrodowym. Po osto¿nym

wyjęciu grzebienia z ¿elu nie mo¿na zapomnieć o

przep³ukaniu studzienek i �wygonieniu�pęcherzy powietrza

spomiędzy szyb w dolnej częćci ¿elu.

Przygotowanie próbek do naniesienia na ¿el

Wykonanie

- do ponumerowanych probówek Eppendorfa dodać ekstrakt

z liści tytoniu, wodę i bufor do próbek w/g schematu:

 ekstrakt [ml] woda [ml]bufor [ml] obj.ca³k. [ml]

  1.  2                8          10                  20

  2.         5                 5          10                  20

  3.        10                -         10                    20

  4.        20                -          20                   40

- do ka¿dej próbki dodać po 1ul  2-merkaptoetanolu

- próbki nale¿y zamieszać i zwirować (5 sekund) w

mikrowirówce

- inkubować preparaty przez 4 minuty w 95OC

- nanieść próbki na ¿el i rozpocząć elektroforezę

W razie potrzeby w analogiczny sposób mo¿na przygotowa¿

próbkź ze standardem wielkości bia³ek.

Elektroforeza

Warunki natę¿enia i napięcia, przy których prowadzona jest

elektroforeza, są zale¿ne od grubości i d³ugości ¿elu oraz

naszych oczekiwań co do jakości i czasu rozdzia³u bia³ek.

Zwykle zalecane jest sta³e natę¿enie prądu w granicach 12-

30 mA / 1mm grubości ¿elu.

Barwienie prą¿ków na ¿elu

Spośród wielu metod barwienia bia³ek po SDS PAGE

wybrano najpowszechniej stosowaną (choć nie najczulszą)

metodę barwienia Coomassie Brillant Blue.



Wykonanie

- po zakończeniu elektroforezy nale¿y rozmontować aparat i

delikatnie rozdzielić szyby

- ¿el umieścić w roztworze barwnika i zostawić na ko³ysce

laboratoryjnej na 0.5 do 1 godziny

- po tym czasie zlać barwnik do butelki (mo¿e być u¿ywany

wielokrotnie) i ¿el inkubować w roztworze odbarwiającym

a¿ do uzyskania prawie przezroczystego t³a i wyraźnych

prą¿ków bia³ek

- ¿el po odbarwieniu mo¿e być d³ugo przechowywany w

roztworze 7% kwasu octowego

Nale¿y pamiętać o tym, ¿e jakość rozdzia³u w SDS PAGE

zale¿y od poprawnego i solidnego wykonania szeregu

prostych czynności. Dlatego te¿ mimo, i¿ technika nie jest

skomplikowana, mo¿e zajmować sporo czasu, kilkakrotnie

więcej ni¿ elektroforeza agarozowa s³u¿ąca do rozdzia³u

preparatów DNA.

BAZY DANYCH DLA POTRZEB

BIOLOGII MOLEKULARNEJ

http://arete.ibb.waw.pl/html/bioinfo/

TRANSFORMACJA DRO¯DZY

Saccharomyces cerevisiae

1. zaszczepić hodowlę dro¿d¿y w 50 ml. po¿ywki p³ynnej

YPD

2. Następnego dnia zaszczepić hodowlą nocną świe¿ą

hodowlę w stosunku 1:10, hodować przez oko³o 3 h. a¿ OD

osiągnie wartość 0.4-0.6

3. komórki zwirować w porcjach po 50 ml. przy 1000xg

przez 5 min. w temp. pokojowej, usunąć supernatant

4. pelet zawisić w wodzie i ponownie zwirować, usunąć

supernatant

5. zawiesić komórki w 1.5 ml świe¿o przygotowanego

1xTE/LiAc

6. do probówek w których będzie prowadzona transformacja

dodać 0.1 ug plazmidu i 0.1 mg. DNA nośnikowego,

zamieszać

7. następnie dodać po 0.1 ml. komórek

8. dodać po 0.6 ml. PEG/LiAc, zamieszać

. inkubować przez 30 min. w temp. 300C

10. dodać 70 ul DMSO, zamieszać delikatnie przez

odwrócenie probówek

11. inkubować 15 min. w ³aźni wodnej w temp. 420C

12. sch³odzić komórki w lodzie przez 1- 2 min.

13 zwirować, usunąć supernatant i zawiesić w 0.5 ml. TE

14 wysiewać na p³ytki

Niezbędne odczynniki

1. 10x LiAc: 1M octan litu pH 7.5 (doprowadzić

rozcieńczonym kwasem octowym)

2. 10xTE: 0.1 M Tris-HCl, 10mM EDTA pH 7.5

3. PEG/LiAc: na 10 ml.: 8ml. 50% PEG4000, 1ml. 10xTE,

1ml. 10XLiAc


