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Protokół v.0311
numery katalogowe 095-25, 095-100

Wst´p
Zestaw opiera si∏ na wykorzystaniu unikalnych membran jonowo-wymiennych wià×àcych 
niezwykle efektywnie DNA. Po lizie komórek lub tkanek próbki filtrowane sà w celu 
oddzielenia zanieczyszczeƒ pochodzàcych z podło×a. Nast∏pnie przefiltrowane próbki 
nanoszone sà na kolumny z membranami jonowowymiennymi, które wyłapujà DNA z 
wydajnoÊcià 99 % podczas gdy wi∏kszoÊć zanieczyszczeƒ przechodzi nie wià×àc si∏. Po 
dodatkowym wypłukaniu resztek zanieczyszczeƒ, DNA jest wymywane z membran 
roztworem soli o wysokiej sile jonowej. Nast∏pnie DNA jest odsalane i zag∏szczane 
przez precypitacj∏ alkoholowà. Dla zwi∏kszenia wydajnoÊci procesu precypitacji, oraz 
wykluczenia mo×liwoÊci przypadkowej utraty osadu zastosowano specjalny, niebieski 
wzmacniacz precypitacji. Po zag∏szczeniu i odsoleniu, DNA posiada najwy×szy stopieƒ 
oczyszczenia i mo×na je zawiesić w dowolnej obj∏toÊci wody lub odpowiedniego buforu.

Uwagi
1. Proteinazę K i kolumny Spin 10 AX przechowywać w temp. od +4  do +8 °C.
2. PojemnoÊć minikolumny do oczyszczania DNA wynosi 10 µg.

Przygotowanie materia∏u
A. Plamy krwi, nasienia i próbki Êliny

1. Plam∏ lub próbk∏ wraz z podło×em umieÊcić w probówce Eppendorfa i dodać 
kolejno:

 • 0.3 ml jałowej wody 
 • 0.3 ml Buforu Lizujàcego L1.4  
 • 20 µl roztworu Proteinazy K 
 • 20 µl 1 M DTT (tylko w przypadku plam nasienia) (nie ma w zestawie, odrębny
          produkt, Nr kat. 2010-5, 2010-25, 2010-10P)
2. PrzejÊć do punktu 1. protokołu izolacji   

B. Krew Êwie×a lub mro×ona
1. Pobrać do pórobówki 300 µl krwi (w przypadku mniejszych obj∏toÊci krwi nale×y 

dodać jałowej wody do obj∏toÊci 300 µl), a nast∏pnie dodać:
 • 0.3 ml buforu L1.4 
 • 20 µl Proteinazy K
2. PrzejÊć do punktu 1. protokołu izolacji

C. Tkanki Êwie×e (równie× włosy)
1. Około 10-15 mg tkanki przenieÊć do probówki Eppendorfa i dodać: 
 • 0.3 ml jałowej wody
 • 0.3 ml buforu L1.4  
 • 20 µl Proteinazy K
2. PrzejÊć do punktu 1. protokołu izolacji 

uniwersalny zestaw do izolacji DNA ze sladow biologicznych
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D. Tkanki utrwalone 
1. Tkank∏ nale×y przenieÊć do probówki Eppendorfa i odpłukać płyn utrwalajàcy 

przez kilkakrotne dodawanie jałowej wody, wirowanie i usuwanie supernatantu. 
Dalej nale×y post∏pować tak jak z tkankami Êwie×ymi (punkt C - przygotowanie 
materiału). 

2. Z tkanek umieszczonych w bloku parafinowym nale×y najpierw usunàć parafin∏ 
przez płukanie w ksylenie lub heksanie a nast∏pnie w alkoholu. Dalej nale×y 

        post∏pować tak jak z tkankami Êwie×ymi (punkt C - przygotowanie materiału).

Protokó∏ izolacji
1. CałoÊć wymieszaç i inkubowaç w 50 °C do czasu całkowitego wypłukania plamy z podło×a 

(zwykle 1-2 godz.) lub całkowitego strawienia tkanki. Probówk∏ nale×y mieszać od czasu do 
czasu przez worteksowanie. 

2. Po inkubacji próbk∏ nanieÊć na  kolumn∏ z ×ółtym kółkiem (Filtr 1), a nast∏pnie całoÊć 
wirowaç 1 min przy 5 000 obr./min (kolumna z ×ółtym kółkiem słu×y do usuwania wię- 
kszych zanieczyszczeƒ pochodzàcych z podło×a lub niezlizowanych fragmentów tkanek). 

3. Usunàć kolumn∏ a przesàcz, w którym znajduje si∏ DNA, nanieÊć na kolumn∏ z niebieskim 
kółkiem (Spin 10 AX) i wirowaç 1 min przy 5 000 obr./min (kolumna z niebieskim kółkiem 
jest właÊciwà kolumnà oczyszczajàcà).

4. Wylać przesàcz i ponownie wło×yć kolumn∏ do probówki. Dodać do niej 0.6 ml roztworu 
płuczàcego K2. Wirowaç 1 min przy 5 000 obr./min.

5. Powtórzyć punkt 4.

6. PrzenieÊć kolumn∏ do nowej probówki 2 ml i dodać 0.35 ml roztworu elucyjnego K3. 
Pozostawić na 2 min w temperaturze pokojowej a nast∏pnie wirowaç 1 min przy
 5 000 obr./min.

7. Ponownie dodać 0.35 ml roztworu elucyjnego K3 odczekać 1 minut∏ a nast∏pnie wirowaç
 1 min przy 5 000 obr./min.

8. Usunàć kolumn∏, a eluat zawierajàcy DNA przenieÊć pipetà (ok. 0.7 ml) do probówki  
o obj∏toÊci 1.5 ml  i dodać 5 µl Wzmacniacza precypitacji oraz 0.6 ml Izopropanolu. 
CałoÊć wymieszaç i wirowaç 10 min przy minimum 12 000 obr./min.

9. Po odwirowaniu zlać supernatant uwa×ajàc aby nie usunàć niebiesko-zabarwionego osadu 
DNA i dodać do probówki 0.5 ml 70% etanolu. Wymieszaç próbk∏ i wirowaç 5 min przy 
minimum 12 000 obr./min.

10. Po wirowaniu zlać supernatant a osad suszyç przez odwrócenie probówki 10 min  w 
temperaturze pokojowej

11. Je×eli na Êciankach probówki znajdujà si∏ resztki alkoholu to nale×y je osuszyć kawałkiem 
jałowej waty (doskonale nadajà si∏ do tego patyczki higieniczne oraz pałeczki do pobierania 
wymazów) a nast∏pnie osad zawiesić w odpowiedniej iloÊci jałowej wody destylowanej, 
buforu TE (w zestawie) lub buforu 10 mM TRIS pH 8.0.

 Niebieska barwa osadu umo×liwia Êledzenie procesu rozpuszczania DNA.
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Aby otrzymać MSDS (Material Safety Data Sheet) tego produktu, wyÊlij zapytanie na adres info@aabiot.com. 


