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Част 1: Въведение и основни документи 

 

GLI/1998/1 

 

Въведение и основни документи 

 

Human Genome Mapping Project (HGMP) представлява ресурсният център на CABRI, 
който е направил своя каталог достъпен чрез сървър. 

Лабораторните процедури, описани в това ръководство, са извлечени от процедурите, 
използвани от този център.  

Всяка част от ръководството се състои от: 

• Схема на процесите с препратки към процедурите  
• Списък на лабораторните процедури  
• Допълнителни документи, библиографски справки, формуляри. 

 
 

Препратките към процедурите се правят по следния начин: 

Код на протокола/година/номер на раздела/процедурен номер 

тип култура кодове на 
протоколите 

геномни библиотеки GLI 

животински & човешки 
клетки 

AHC 

бактерии, архебактерии, 
дрожди, гъби  

M 

плазмиди PP 

растителни клетки PC 

растителни вируси PVC 
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Част 2: Заявяване и работа с нови депозити  

 

GLI/1998/2 

 

Заявяване и работа с нови депозити  

 

СХЕМА 
 

 

 
 

  

изследователят се обръща                     ресурсният център                            ресурсният център   
  към ресурсния център                  се обръщa  към изследователя             конструира библиотека   

предварителeн качествен контрол  

връзка с депозитора   

неуспешен   

библиотеката       библиотеката            депозиторът  
се анулира           се приема такава,      доставя нова  
        каквато е                    библиотека  
  

първоначално размножаване  
GLI/1998/3/11, GLI/1998/3/13  

работно          копие за           копие за        образцово        архивно  
 копие            посявка           партиди             копие  копие  
GLI/11998/3/12 

получаване   получаване     получаване         дълго  
на филтри     на партиди     на нови копия  съхранение  
GLI/1998/3/1,    GLI/1998/3/2,   
GLLI/1998/3/7 GLI/1998/3/3   

качествен контрол на  
продукта   

GLI/1998/3/1,2,3,4,7   

изготвяне на  
документация  

система на заявки  

продукт, готов за  
експедиране   

GLI/1998/4/1,2,3,4   

успешен 
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Част 3: Поддържане на депозити 

 

GLI/1998/3/1 

 

Получаване на разграфени YAC-филтри с висока плътност 

 

СТАНДАРТНА ПРОЦЕДУРА  

ЦЕЛ  

Култивиране на голям брой YAC-клонове върху найлонови филтри за получаване на 
ДНК и хибридизация in situ. 

РАБОТНА СХЕМА 

• ПОСЯВАНЕ НА YAC-КЛОНОВЕ ВЪВ ВИД НА РЕШЕТКА 
ВЪРХУ НАЙЛОНОВИ МЕМБРАНИ, ПОСТАВЕНИ ВЪРХУ 
ХРАНИТЕЛНА СРЕДА 

• ИНКУБИРАНЕ 26 ЧАСА 
• СФЕРОПЛАСТИРАНЕ 
• ЛИЗИРАНЕ 
• НЕУТРАЛИЗАЦИЯ  
• ОБРАБОТКА С ПРОТЕИНАЗА К 
• ИЗМИВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ 
• ИЗСУШАВАНЕ И ИЗПИЧАНЕ 
• ИМОБИЛИЗИРАНЕ НА ДНК С UV 

 

РАБОТЕН ПЛАН 

четвъртък/петък   1. Хранителната среда се излива в правоъгълни плаки. 

петък/понеделник   2. Найлоновите мембрани се маркират и се поставят върху 
повърхността на средата. 

понед/вторн/сряда

  3. Посяване на клоновете във вид на решетка с робот тип Biomek 
1000 или PBA. 

  4. Клоновете се посяват в решетката на групи 4Х4 чрез прехвърлянето 
върху всеки филтър на 1536 клона от 16 микротитърни плаки. 
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  5. Филтри с посятите върху тях клонове във вид на решетка се 
инкубират 26 часа на 30оС.  

вторн/сряда/четв   6. Колониите се сферопластират чрез обработка на филтрите със 
зимолиаза. 

сряда/четв/петък 

  7. За пълен лизис филтрите се обработват с NaOH-NaCl.  
  8. Филтрите се неутрализират чрез потапяне в разтвор на Tris HCl-

NaCl.  
  9. Филтрите се обработват с разтвор на Протеиназа К.  
10. След измиване с Тris-HCl филтрите се подсушават на въздух и 

се изпичат на 80оС. 
11. Накрая филтрите се облъчват с UV и се съхраняват. 

 

БУФЕРИ, РЕАКТИВИ И СРЕДИ  

YPD агар + ампицилин (в 500 мл среда YPD се добавят 500 мкл стерилизиран чрез 
филтруване разтвор на ампицилин с концентрация 50 мг/мл) + тетрациклин (1.25 мл от 
разтвор с концентрация 5 мг/мл в 500 мл YPD). Излейте около 50 мл на плака/филтър. 
Етанол  
SCE-буфер, pH 7.4 – 1 M сорбитол; 20 mM EDTA; 10 mM Tris-HCl, pH 7.4; 14 mM 
β-меркаптоетанол (последният се добавя накрая в камина) – 80 до100 мл на паничка.  
Зимолиазата се добавя към SCE преди употреба. Крайна концентрация 0.5 мг/мл. 
Разтвор 0.5 M NaOH; 1.5 M NaCl – 80 до 100 мл на паничка.  
Разтвор 0.5 M Tris, pH 7.4; 1.5 M NaCl – 700 мл са достатъчни за 20 филтъра. 
Разтвор 50 mM Tris, pH 7.4; 0.15 M NaCl – 1400 мл са достатъчни за 120 филтъра. 
Протеиназа К (Sigma) – добавя се към 600 мл от горния разтвор преди употреба.  
50 mM Tris, pH 7.4 – 700 мл са достатъчни за 120 филтъра. 

 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ  

Помещения за автоклавиране  
Помещения за приготвяне на среди  
Стерилно помещение (бокс)  
Термостат на 30оC 
Робот модел Biomek 1000 или робот модел PBA  
Многоканално приспособление за инокулиране  
Водна баня за озвучаване  
Клатачка на 37оC  
Ротационна платформа “Belly dancer” (особен вид клатачка, която извършва въртеливо 
движение, съпроводено с промяна в наклона на въртящата се платформа) 
Сушилня модел Hybaid 
UV-имобилизатор 
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ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

Панички за инкубиране с капаци (Dynatech) – само за Biomek 
Панички за инкубиране с капаци (Hybaid) – само за робот PBA 
Филтърна хартия 3MM (Whatman)  
Водоустойчив маркер тип “Edding pen1800” 
Hybond N+ (Amersham; 0.45-микронови мембрани; 7.8 x11.9; 50/опаковка).  
Панички с капаци (Perspex)  
Пластмасови кутии  
Пипети и наконечници  
Стерилна стъклария  
Пинсети  

ПОДРОБЕН МЕТОД  

ИЗЛИВАНЕ НА СРЕДИ  

Добавете 500 мкл от 50 мг/мл ампицилин (крайна концентрация 50 мкг/мл) и 1.25 мл от 
5 мг/мл тетрациклин (крайна концентрация 12.5 мкг/мл) към всеки 500 мл разтопен 
YPD-агар (по възможност в стерилен бокс). 
Обърнете няколко пъти за разбъркване. 
Налейте по 50 мл среда на правоъгълна плака (ВЪРХУ РАВНА ПОВЪРХНОСТ, В 
КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-ЧИСТА ОБСТАНОВКА). 
Оставете да се втвърди.  
Покрийте с капаците.  
Съхранявайте на 4оC нагоре с капаците. 

НАДПИСВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ И ПОСТАВЯНЕ ВЪРХУ ПЛАКИТЕ С АГАР 
(стерилен бокс) 

Използвайте маркер тип “Edding 1800 pen” за маркиране на горния ляв ъгъл на 
всеки филтър.  

Филтърът трябва да се маркира, колкото е възможно по-близо до самия ръб на една от 
късите страни.  

Мястото на белега се използва за ориентиране на филтъра и отговаря на позиция A1 
върху решетката с колонии.  

Ако филтърът ще се щампова с плаки 1A-I, той трябва да се маркира като “1A-2G+”. 
Останалите филтри трябва да се маркират, като се използва същият подход. 

Филтрите трябва да останат колкото е възможно по-чисти, ако желаете да не се 
замърсят по време на инкубирането. Поради това филтрите се манипулират с пинсети, 
стерилизирани чрез потапяне в етанол и кратко обгаряне. ДРЪЖТЕ БУТИЛКАТА С 
ЕТАНОЛ ЗАТВОРЕНА И ДАЛЕЧ ОТ ПЛАМЪКА. 
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Като използвате стерилни пинсети поставете маркирания филтър върху приготвената 
плака. 

Направете така, че между агара и филтъра да няма въздушни мехурчета. 
Отстраняването на мехурчетата може да се постигне чрез внимателно повдигане на 
края на филтъра с пинсета и връщането му върху агара.  

ПОДГОТОВКА И ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА РЕШЕТЪЧНА 
ПОСЯВКА - BIOMEK/PBA  

Забележка: Когато не се използва устройството, трябва да се съхранява в съд със спирт, 
за да се избегне увреждането на връхчетата. Изпробвайте устройството преди употреба, 
за да сте сигурни, че всички връхчета са прави. Огънатите връхчета ще доведат до 
дефектни решетки. Изправете или сменете всички изкривени връхчета.   

Преди употреба устройството трябва да се озвучи.  

Напълнете водната баня за озвучаване с MiliQ плюс известно количество детергент. 
Напълнете до марката в горната част на банята. Надвесете приспособлението над 
озвучаващата водна баня. Вземете мерки да не се намокри електрическата част. 
Включете банята. Нагласете часовника и озвучете 10 мин.  
ВНИМАВАЙТЕ, НИКОГА НЕ БЪРКАЙТЕ С ПРЪСТИ В БАНЯТА, КОГАТО Е 
ВКЛЮЧЕНА! 
Изключете водната баня.  
Изпразнете банята от сифона с помпа.  
Напълнете отново до същото ниво с MiliQ.  
Озвучете 2 мин.  
Отстранете устройството и го напръскайте над мивката обилно със спирт. 
Изсушете го в сушилня (приблизително 10 мин или докато се изсуши напълно). 

РЕШЕТЪЧНА ПОСЯВКА НА КОЛОНИИ ВЪРХУ ФИЛТРИ (робот модел Biomek 
или PBA) 

Размразете микротитърните плаки, от които ще се прави решетъчната посявка. Това ще 
отнеме около 1 час на стайна температура.  

Процедура Biomek  

Монтирайте устройството за решетъчна посявка върху робота Biomek.  

Включете комютъра, монитора, дисковото устройство, робота Biomek и проточния шлаух.  

На C:\ type: cd\ biotest3. Натиснете RETURN. 

Проверете параметрите за преместване на приспособлението (вижте отделна забележка).  

Напишете: grid. Натиснете RETURN. Роботът ще прибере двигателите си, екранът ще 
изпише препратки към параметрите: брой на репликите, размер на решетката и брой на 
плаките.  
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При препратката за N, въведете броя на необходимите реплики от 1 до 6 (това най-
често ще бъде 6). Натиснете RETURN.  

При препратка G, въведете размера на решетката 2x2, 3x3, или 4x4, (YAC-библиотеките 
се посяват във формат 4x4). Натиснете RETURN.  

При препратка S, въведете броя на плаките с образци, които ще се посяват върху всяка 
реплика (това обикновено е 16). Натиснете RETURN.  

Поставете микротитърна плака с ямки, пълни 2/3 с етанол (около 200 мкл) в позицията 
за стерилизиране.  

Поставете агаровите плаки с филтрите в местата за плаки. Трябва да сте сигурни, че те 
са поставени правилно и не се хлъзгат, иначе решетките ви ще са разбъркани. Белегът 
на филтъра трябва да бъде с лице към вас от лявата страна. ОТВОРЕТЕ КАПАЦИТЕ.  

Натиснете RETURN, роботът ще стерилизира устройството.  

Поставете първата микротитърна плака в позиция (напр. 1A). Поставете плаката така, 
че ямка A1 да бъде от лявата най-близка до вас страна. ОТВОРЕТЕ КАПАКА.  

Проверете дали всички капаци са отворени и дали всички плаки са поставени 
правилно.  

Натиснете RETURN. Роботът ще посее колониите от тази плака в позиция 1 върху 
всички филтри.  

Когато роботът спре, махнете плаката и я заменете със следващата (напр. 1B).  

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ КАПАКЪТ Е ОТВОРЕН. 

Натиснете RETURN. Роботът ще посее следващия набор от клетки в позиция 2 на филтрите.  

Повторете горните стъпки до завършване на програмата и до посявката на пълния 
набор от микротитърни плаки върху филтрите. ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ СТЕ 
ПОСТАВИЛИ ПРАВИЛНАТА ПЛАКА И ДАЛИ СТЕ ОТВОРИЛИ КАПАКА.  

След посявката прегледайте филтрите, за да сте сигурни, че всяко връхче прави посявка 
на точното място и че инокулумът от всяка ямка е прехвърлен. 

В случай че приспособлението блокира   

Aко това стане в точка, където е необходимо подаването на сигнал от клавиатурата, 
напишете: 90 и натиснете RETURN.  

Ако не, използвайте АВАРИЙНИЯ СТОП върху Biomek.  

Изключете робота и огледайте устройството.  
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Изправете или заменете всички изкривени връхчета.  

Включете робота и започнете отново.  

Можете да започнете оттам, докъдето сте стигнали, като въведете A=x при препратката 
за  монтиране на устройството, където x е последната плака, която сте посели успешно. 

За промяна на параметрите за преместване на приспособлението  
(ако приспособлението не се отмества от дъното на ямките) 

Напишете CHECK. Натиснете RETURN.  

Поставете празна микротитърна плака в мястото на плаката с образци.  

Следвайте инструкциите и въведете стойностите X,Y и Z. 

Всички връхчета трябва да са в центъра на ямките и леко повдигнати, когато устройството 
е в плаката.  

Процедура PBA  

ИНКУБИРАНЕ НА ПЛАКИТЕ 

Плаките, които ще се инкубират, се поставят върху поднос по три една върху друга, с 
капаците нагоре.  

Подносът се поставя в голям найлонов плик, който се запечатва с лепенка и се поставя 
в термостат на 30оC за 26 часа. 

ОБРАБОТКА НА ФИЛТРИТЕ  

1. Пренесете филтрите с колониите нагоре върху къс хартия 3MM, напоена със 
SCE буфер + 14 mM β-меркаптоетанол + 500 мкг/мл зимолиаза. Добавете 
зимолиазата непосредствено преди употреба и разбъркайте добре. Всяка паничка 
събира 12 филтъра. Въздушните мехурчета между 3MM и филтрите трябва да се 
отстранят чрез внимателно повдигане и спускане на филтрите.  
Поставете капаците върху паничките. Завийте ги с опаковъчно фолио.  
Поставете паничките в големи пликове, залепете ги и инкубирайте през нощта на 37оC. 
Забележка: Тази процедура трябва да се извършва върху платформа за 
сферопластиране, за да се сведе до минимум обгазяването с β-меркаптоетанол. 
Използвайте импрегнираните панички (Рerspex) с капаци, които са пригодени за 
тази цел. Там, където филтрите се поставят върху напоената 3MM, хартията 
трябва да е напълно омокрена, като излишъкът от разтвор трябва да се излее. Ако 
хартията плува в буфера, то колониите върху филтъра ще се смесят една с друга. 
Уверете се, че няма останали въздушни мехурчета между паничката и 3MM. За 
прогонване на въздушните мехурчета и отстраняване на излишния разтвор може 
да се използва пипета от 5 или 10 мл. При работа с филтрите трябва да се 
използват пинсети. Колониите лесно се размазват. 
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2. Положете филтрите върху 3MM, напоена с  0.5 M NaOH; 1.5 M NaCl за 
15 мин. Внимавайте да няма въздушни мехурчета. Колониите ще се избистрят 
при поемането на разтвора. Ако по време на 15-те мин се видят необработени 
участъци, повдигнете и върнете филтрите обратно.   

3. Прехвърлете филтрите върху сухи листа 3MM и подсушете на въздух 15 мин. 
Тази стъпка е важна за получаването на добри филтри.  

4. Неутрализирайте чрез потапяне на филтрите в 0.5 M Tris, pH 7.4; 1.5 M NaCl 
поне  за 5 мин. НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ. 

5. Използвайте пинсети, за да приплъзнете обратната страна на филтрите по 
ръба на пластмасовата кутия с цел отстраняване на  излишната течност и 
прехвърлете филтрите един по един в 50 mM Tris, pH 7.4; 0.15 M NaCl за 
5 мин. НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ. 

6. Потопете филтрите в 50 mM Tris, pH 7.4; 0.15 M NaCl плюс 500 мкг/мл 
протеинзаза K за 30 - 60 мин на 37оC при много внимателно разбъркване. 

7. Потопете филтрите в 50 mM Tris, pH 7.4; 0.15 M NaCl за 5 мин при 
внимателно разбъркване. Използвайте клатачка “Belly dancer”. 

8. Потопете филтрите в 50 mM Tris, pH 7.4 за 5 мин при внимателно 
разбъркване. 

9. Изплакнете още веднъж с 50 mM Tris-HCl, pH 7.4. 
10. Използвайте пинсети и приплъзнете обратната страна на филтрите по ръба 

на пластмасовата кутия, за да отстраните излишната течност и всякакви 
отломки, изсушете на въздух върху 3ММ със страната, откъм която е ДНК, 
нагоре. Когато са почти изсъхнали, ги покрийте с втори лист 3ММ, за да 
попречите на филтрите да се огънат (Забележка. Ако филтрите са прекалено 
мокри, колониите ще полепнат по 3ММ и ще се oтлепят от филтрите). 

11. Изпечете в сушилня модел Hybaid на 80оС за 10 мин. Филтрите трябва да се 
поставят на слоеве между 3MM. 

12. Облъчете филтрите върху 3ММ с UV в UV-имобилизатор със страната, 
откъм която е ДНК, нагоре. Включете. Поставете филтрите вътре.  

Изберете OPTIMAL CROSSLINK и START. 

Съхранявайте филтрите в найлонови пликчета на 4оC.  
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GLI/1998/3/2 

 

Получаване на партиди YAC-клетки за сферопластиране 

 

Материали 

Стерилни кръгли петриеви панички [Falcon 1058], ако се “щампова” на ръка или плаки 
Hybaid за пикиране на колонии [Hybaid HB CPP], ако се “щампова”, като се използва 
робот PBA  
SD-agar  
Ампицилин и тетрациклин [виж SOP GLS/07]  
Хартия Hybond N # [Amersham RPN119N]  
Фини пинсети  
Метанол  
Абсолютен алкохол  
70 % алкохол в пръскалка  
96-иглен “таралеж”  
Стерилни пипети от 25 мл [Sterilin 40125]  
Стерилни пипети от 5 мл [Falcon 7543]  
Стерилни епруветки от 50 мл [Falcon 2097]  
Стерилни универсални епруветки [Sterilin 128A]  
Стерилни сини пластмасови “уши” [Nunc 254437]  
Стерилен TE разтвор [виж SOP GLS/07]  
Ръкавици (Microtouch)  

 

ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ СЕ ИЗВЪРШВАТ С РЪКАВИЦИ 

Схема на обединяването в партиди 

Всички YAС-библиотеки в ресурсния център (RC) понастоящем се обединяват и 
издават по една и съща схема. Библиотеката се разделя на групи от по 8 (ICRF, YAC на 
Лeндеровата мишка) или 9 (ICI) плаки. Групата от тези 8 или 9 плаки става първична 
партида. Така ICI има 40 първични партиди, ICRF - 27, а YACs на Лендеровата мишка 
50 първични партиди. След като потребителат веднъж е идентифицирал положителна 
първична партида, той ще получи от нас вторична партида. Вторичните партиди се 
състоят от партиди плаки от всички плаки в съответните положителни първични 
партиди, както и от обединени редички и колонки на всички плаки в партидата 
(съответните редички и колонки от всяка плака в пъвичната партида се комбинират, за 
да се конструират 20 партиди). Потребителат получава общо 28 или 29 партиди ДНК в 
зависимост от библиотеката (ICRF/Лендерова мшка или ICI). Поне три от тези партиди 
трябва да са положителни при скринирането им с PCR: една, за да се определи плаката, 
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съдържаща положителния клон, и две за да се определят координатите на плаката. 
Всички партиди се издават под формата на ДНК в агарозни “топчета” – преди да се 
направят тези “топчета” трябва да се съберат клетките. (Схема на метода за скрининг е 
показана в края на SOP). 

Изливане на плаките с агар 

Разтопете в микровълнова печка колбите с 500 мл SD-агар. Внимавайте да не изкипят в 
печката. Разтопеният агар може да се съхранява в термостат за хибридизация на 65oC, 
докато стане готов за изливане. Към всяка колба след изстиване на агара непосредствено 
преди изливането прибавете по 500 мкл ампицилин и 1.25 мл тетрациклин. Една колба от 
500 мл ще стигне за около 10 кръгли петриеви панички или 14 плаки за пикиране на 
колонии Hybaid. 
Отваряйте стерилните плаки само във фронтално отваряща се обезопасена камина 
(стерилен бокс).  
Налейте внимателно агара в плаките. 
Използвайте стерилно “ухо”, за да избутате всички въздушни мехурчета до стената на 
паничката.  
Оставете агара да се втвърди, а също и да изсъхне след втвърдяването, преди да 
сложите обратно капака. (Ако капакът се сложи прекалено рано, върху агара ще 
протече значителна кондензация. По този начин, когато дрождите се култивират, агарът 
ще е много мокър, а това може да създаде проблеми).  
Съхранявайте плаките, завити в опаковъчно фолио, с дъната нагоре в хладилник до 
използването им. 

Поставяне на хартията Hybond N върху агара 

Поставете филтрите Hybond N върху агара, като работите в проточния ламинарен бокс 
за YAC (в “камината”). Носете ръкавици. Стерилизирайте пинсетите със сини щипки 
и плоски краища чрез потапяне в 100 % алкохол и обгаряне. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА 
ДЪРЖИТЕ АЛКОХОЛА И ОТКРИТИЯ ПЛАМЪК В ПРОТИВОПОЛОЖНИТЕ ЪГЛИ 
НА БОКСА. Спокойно можете да поставяте пинсетите върху плота в бокса, тъй като 
той трябва предварително да се напръска с 70 % алкохол и да се избърше. Използвайте 
стерилните обгорени пинсети със сини щипки, за да повдигнете и поставите всяка 
мембрана върху повърхността на агара в плаките за пикиране на колонии Hybaid или в 
кръглите петриеви панички. Мембраната трябва да се постави абсолютно гладко без 
въздушни мехурчета под нея. (Ъглите на мембраната ще се завият нагоре при 
поставянето й в петриевата паничка – това е без значение, тъй като върху агара има все 
още достатъчно пространство за щамповане на плаката). 

Щамповане на плаките на ръка (използвайки петриеви панички) 

Размразете вашите работни копия YAC-плаки. 
Обърнете всяка петриева паничка с дъното нагоре и отбележете номера на плаката 
върху дъното на паничката.  
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За всяка 96-ямкова YAC-плака ще са ви нужни три панички с агар.  

Първа паничка с агар  = за събиране на партидите от плаки  
Втора паничка с агар = за събиране на всички редички  
Трета паничка с агар  = за събиране на всички колонки 

Стерилизирайте “таралежа” чрез потапяне в метанолната баня и обгаряне. 
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ДЪРЖИТЕ АЛКОХОЛА И ОТКРИТИЯ ПЛАМЪК В 
ПРОТИВОПОЛОЖНИТЕ ЪГЛИ НА БОКСА. Оставете “таралежа” леко да се охлади. 
Поставете изходната плака с ямка A1 в горна лява позиция, а от горната му страна 
трите панички с агар със съответния номер на плаката. (Макар че номерът ще бъде 
огледален образ, понеже е написан на дъното на паничката, той трябва да се провери 
преди да щамповате).  

Поставете “таралежа” в изходната плака, след това го прехвърлете в първата паничка с 
агар и оставете връхчетата да докоснат леко повърхността на мембраната. Повторете 
това и с останалите две панички.  

Поставете “таралежа” в стерилна водна баня, щамповайте върху кухненска кърпа за 
подсушаване, поставете го в метанолната баня и след това го обгорете, както преди. 
Изхвърлете кухненската кърпа.  

Сега сте готови да щамповате следващата плака. 

Щамповане на плаките с PBA-робот (използвайки плаките за пикиране на колонии с 
агар) 

Модифицирайте дадената в GLI/1998/4/10 процедура, така че вместо да прехвърляте 
изходната плака в 96-ямкова плака с течна среда, вие ще я прехвърляте върху плаката с 
агар. 

Инкубиране на плаките с агар 

Инкубирайте плаките с агар завити в опаковъчно фолио с дъната нагоре 2-3 дни на 30oC.  
Ако е необходимо, след прорастването на клоновете, плаките могат да се съхраняват на 
4oC до обединяването на клетъчните партиди. 

Обединяване на партидите плаки 

Работете в YAC-бокса, който преди работа е бил почистен, както обикновено.  
Вземете първия набор плаки с агар от 8-те или 9-те плаки в стека (стек = първична 
партида) и ги поставете в бокса.  
Маркирайте 8 (или 9) стерилни универсални епруветки със съответния номер на  
плаката. 
Като използвате стерилна пипета от 25 мл, към всяка плака с агар добавете по 15 мл 
стерилен ТЕ.  
За всяка плака с агар използвайте нова стерилна пипета от 25 мл и много внимателно 
разклащайте ТЕ разтвора, докато се суспендират всички клетки. Внимавайте, не 
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разклащайте много силно, за да не съберете и агар. Използвайте пипетата, за да 
прехвърлите 15-те мл клетъчна суспензия в съответно маркираната епруветка. Не 
забравяйте да използвате нова пипета за всяка плака. 
След изчерпването на стека вие ще имате 8 (или 9) епруветки с обединени клетки.  
Като използвате за всяка епруветка нова стерилна пипета от 5 мл, прехвърлете по 5 мл 
клетъчна суспензия в единична стерилна епруветка Falcon от 50 мл. Накрая тази 
епруветка ще съдържа 40 мл (45 мл) клетъчна суспензия и ще представлява първичната 
клетъчна партида. Тя трябва да се надпише по съответен начин (всяка библиотека се 
различава по своето номериране на първичните партиди. Обърнете се към ръководителя на 
групата за подробности относно конкретната библиотека, по която се работи).  
Съхранявайте клетъчните партиди на 4oC  върху стативи, ясно надписани и с 
отбелязана дата. 

Обединяване на супер-редичките 

Наричаме ги супер-редички, тъй като възнамеряваме да съберем редичките от всички 8 
(или 9) плаки и да ги обединим.  
Тази работа се извършва на плота в лабораторията. Плотът трябва да бъде щателно 
почистен с 70 % алкохол преди работа. 
Маркирайте 20 универсални епруветки с номера на първичната партида от 1 до 20.  
Напълнете епруветки 1-8 с 15 мл стерилен TE разтвор, като използвате стерилна пипета 
от 25 мл. Тези епруветки ще се използват за супер-редичките.  
Напълнете епруветки 9-20 с 10 мл стерилен TE разтвор, като използвате стерилна 
пипета от 25 мл. Тези епруветки ще се използват за супер-колонките.  
Вземете втория набор от 8 (или 9) агарови плаки.  

Трябва да сте сигурни, че всички плаки са ориентирани правилно, с НОМЕРА НА 
ПЛАКАТА ОТ ГОРНАТА СТРАНА.  

Използвайте стерилно синьо “ухо”, внимателно го провлачете по дължината на цялата 
редичка А в плака 1 и прехвърлете събраните в “ухото” клетки в ТЕ разтвора в 
епруветката, маркирана xx-1.  
Преместете тази плака, от която вече сте събрали клетките на друго място върху плота 
(т. е. желателно е да сте в състояние да запазите ясен визуален образ на плаките, от 
които вече сте събирали клетки, както и на тези, от които предстои да събирате). 
Без да сменяте синьото “ухо”, съберете цялата редичка А от плака 2 и я поставете в 
епруветка xx-1.  
Направете това с всички плаки.  
Накрая ще имате всички редички А от 8 (или 9) плаки, обединени в епруветка xx-1. 
Поставете капачката на епруветката и я преместете на друг статив.  
Сега отворете капачката на епруветка xx-2 и като ИЗПОЛЗВАТЕ НОВО СТЕРИЛНО 
“УХО”, съберете всички редички В от 8-те (или 9-те) плаки. 
Продължете по този начин докато съберете всички редички Н в епруветка xx-8.  
Сега вашите плаки с агар трябва да са с изцяло остъргани редички и могат да се 
изхвърлят.  

Обединяване на супер-колонките 

Вземете третия набор от 8 (или 9) агарови плаки. 
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Трябва да е сигурно, че всички плаки са ориентирани правилно, с НОМЕРА НА 
ПЛАКАТА ОТ ГОРНАТА СТРАНА.  

Използвайте стерилно синьо “ухо”, внимателно го провлачете надолу по цялата 
колонка 1 в плака 1 и прехвърлете събраните в “ухото” клетки в ТЕ разтвора в 
епруветката, маркирана xx-9.  
Преместете тази плака, от която вече сте събрали клетките, на друго място върху плота 
(т. е. желателно е да сте в състояние  да запазите ясен визуален образ на плаките, от 
които вече сте събирали клетки, както и на тези, от които предстои да събирате). 
Без да сменяте синьото “ухо”, съберете цялата колона 1 от плака 2 и я поставете в 
епруветка xx-9.  
Направете това с всички плаки. 
Накрая ще имате всички колонки 1 от 8 (или 9) плаки, обединени в епруветка xx-9.  
Поставете капачката на епруветката и я преместете на друг статив.  
Сега отворете капачката на епруветка xx-10 и като ИЗПОЛЗВАТЕ НОВО СТЕРИЛНО 
“УХО”, съберете всички колонки 2 от 8-те (или 9-те) плаки. 
Продължете по този начин, докато съберете всичките колонки 12 в епруветка хx-20.  
Сега вашите плаки с агар трябва да са с изцяло остъргани колонки и могат да се 
изхвърлят. 

Всички епруветки с обединените клетки могат да се съхраняват на 4oC до момента, 
когато ще са необходими за сферопластиране. Съгласно нашия опит, след 1 година 
съхранение на 4oC от тези клетки все още се получават добри агарозни “топчета” (те са 
използвани със задоволителен успех дори след 18 месеца съхранение)  

PS. Другото име за стекове е блокове. YAC-библиотеката на Лендеровата мишка е 
разделена на 50 блока – означени В1 – В50 (В = блокове). 
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GLI/1998/3/3 

 

Сферопластиране на YAC-партиди 

 

Необходими материали 

Автоклавирани колби Duran от 500, 250 и 100 мл  
Автоклавирани епруветки Sarstedt от 1.5 мл или конични епруветки Falcon от 15 мл  
Дрождеви партиди  
Аналитични епруветки Sarstedt с маркерна линия за 50 мкл  
Вакуумна система с автоклавирани стъклени пастьорови пипети  
Стерилни шишенца “бижу” или универсални епруветки  
Наконечници от 0.5 мл за комби-пипета Eppendorf и изтласкващо устройство (комби-пипета)  
Пластмасови панички за мерене на везна, големи  
Пластмасова шпатула  
70 % aлкохол  
Епруветки Falcon от 50 мл  
Клатачка на 37oC  
Водна баня на 46oC  
5 mM EDTA, pH 8 [виж отделна SOP за разтвори]  
Зимолиаза, 100T [ICN #320931]  
β-меркаптоетанол  
Агароза с ниска температура на топене [Gibco 5517UB]  
Разтвор за сферопластиране [виж SOP GLS/07, а също и по-долу]  
YLS [виж SOP GLS/07]  
Микровълнова печка (Toshiba, ER-8730)  
Зелени решетъчни капачки за епруветки Falcon oт 50 мл  

Разтвори 

Разтвор за сферопластиране 

x40  
= 40 вторични партиди 

@ мкл/топче  
= 4 x 10 първични 

партиди @ 50 мкл/топче 

x20  
= 20 вторични партиди 

@ 40 мкл/топче  
= 4 x 5 първични партиди 

@ 50 мкл/топче  
      
Разтвор за сферопластиране  500 мл  250 мл  

Зимолиаза 100T  50 мг  25 мг  
β-меркаптоетанол  500 мкл  250 мкл  

2 % Агароза      
LMP Агароза  1 г  0.5 г  

в разтвора за сферопластиране 50 мл  25 мл  
β-меркаптоетанол 50 мкл  25 мкл  



 

 

ЛАБОРАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ГЕНОМНИ БИБЛИОТЕКИ  

 

 28

Забележка: Когато правите друг брой партиди “топчета”, обемите на двата разтвора 
трябва да се преизчислят.  

Meтод  

През цялото време носете ръкавици.  
Всички наконечници, колби, пипети и т. н. трябва да са стерилни.  

Получаване на клетъчните утайки  

Първични партиди:  необходими са 200 мкл клетъчна утайка в конични епруветки 
Falcon от 15 мл.  

Вторични партиди:  необходими са 50 мкл клетъчна утайка в епруветки Sarstedt от 1.5 мл. 

1. Вземете необходимите клетъчни партиди от хладилната камера на 4oC. 
Прехвърлете 1.5 мл от добре ресуспендираните клетки в маркираната епруветка 
Sarstedt от 1.5 мл, като използвате пипета Р100 или 9.6 – 11 мл в маркираната 
епруветка Falcon от 15 мл. Завъртете за 1 мин Sarstedt-епруветката на максимална 
скорост, 13 000 об./мин, в микроцентрофуга MSE.  

2. Проверете обема на утайката, като я държите успоредно с аналитичната Sarstedt-
епруветка, опасана с линия, отговаряща на 50 мкл. Използвайте вакуумната 
система със стерилизираната стъклена пипета, за да отстраните внимателно 
супернатантата от всяка епруветка. Важно е да не докосвате самите клетки. 
Когато не използвате пастьорката, я поставяйте в резервна чиста епруветка Falcon 
oт 50 мл.  

3. От обема на утайката, който наблюдавате, ще зависи още колко от дрождевата 
суспензия трябва да добавите към всяка епруветка, за да получите обем на 
клетъчната утайка около 50 мкл. Този допълнителен обем обикновено е в 
границите на 0.4 – 0.8  мл за Sarstedt-епруветката. 

4. Върху епруветката от 15 мл, използвана за първичните партиди, по-лесно може да 
се види марката за 200 мкл, тъй като тя е отбелязана върху стената на 
епруветката. Тези епруветки трябва да се центрофугират в портативна центрофуга 
Sorvall T6000B за 4 мин на 2700 об./мин (позиция 5), със съответните предпазни 
адаптори. Ако при първото центрофугиране не се получат необходимите 200 мкл 
клетъчна утайка, трябва да се добави още клетъчна суспензия, както при горната 
проба от 50 мкл.  

5. След получаването на необходимия обем клетъчна утайка, епруветките се 
съхраняват в хладилника на 4оС до използването им на следващия ден.  
През нощта супернатантата не се отстранява, а се оставя върху 
повърхността на клетките.  

Приготвяне на разтворите  

1 Включете водната баня на 46oC, след като сте проверили, че в нея има 
достатъчно вода.  

2 Пригответе необходимия обем сферопластиращ разтвор и 2 % aгароза, както е 
показано по-горе. 
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Сферопластиращ 
разтвор  

Изберете необходимия обем. Ако са необходими само 250 мл, налейте 
този обем в стерилна колба Duran от 250 мл до съответното ниво.
За 500 мл доведете обема до марката за 500 мл, използвайки стерилна 
пипета, ако е необходимо. Внимателно претеглете Зимолиазата и я 
прибавете към разтвора. Зимолиазата не се разтваря веднага, така че 
колбата трябва леко да се разклаща, докато се разтвори. Прибавете 
β меркаптоетанола към разтвора в камина. Отчетливо маркирайте 
колбата, за да не я объркате с изходните колби, които не съдържат 
допълните Зимолиаза и β-меркаптоетанол. 

2 % агароза 

Използвайте стерилна пипета, за да сложите необходимия обем 
сферопластиращ разтвор от изходната колба, не от тази, която току що 
беше приготвена, в стерилна колба Duran от 100 мл. Отбележете 
нивото на течността върху стената на колбата, като използвате маркер. 
Претеглете LMP-агарозата, прибавете я в колбата и разбъркайте. 
Разхлабете капачката и сложете агарозата в микровълновата печка, 
задайте 3 за 1 мин. Това трябва да се повтаря, докато агарозата се 
разтвори. Внимавайте сместа да не изкипи. След като агарозата се 
разтвори, хванете колбата с червената гумена “гореща ръка” и я 
занесете до камината, за да добавите β-меркаптоетанол. Върнете се в 
лабораторията, проверете марката върху стената на колбата и ако е 
необходимо, долейте още сферопластиращ разтвор, използвайки 
стерилна пипета, за да доведете обема до съответното ниво. Сложете 
агарозата във водната баня на 46oC с червена оловна тежест отгоре 
върху капачката, за да предотвратите изплуването на колбата.  

Сферопластиране на клетките 

1. Центрофугирайте епруветките, съдържащи клетъчните суспензии, както е 
описано по-горе. Отстранете супернатантата, като отново внимавате да не 
докосвате клетъчните утайки. Във всяка епруветка от 1.5 мл сложете по 1 мл 
сферопластиращ разтвор (+ зимолиаза и β-меркаптоетанол); или по 4 мл за всяка 
епруветка от 15 мл от първичните партиди.  

За всяка проба:  

2. Поставете стерилно шишенце “бижу” (за вторичните партиди) или стерилна 
универсална колба (за първичните партиди) във водната баня на 46oC, като 
внимавате да не изплуват. Като използвате стерилен наконечник или стерилна 
пипета от 5 мл, сложете 1 мл (или 4 мл) от агарозата в съответната колба. Без да 
сменяте този наконечник/пипета, отпипетирайте клетъчната суспензия и я 
прибавете към агарозата като разбърквате добре.  

3. Поставете паничка за мерене на везна (големина 250 мл) върху леда в съд с лед. 
Маркирайте ъгъла на паничката със съответния знак за номера на партидата, 
която използвате в момента.  

4. Поставете наконечник от 0.5 мл върху комби-пипетата, като я нагласите на 5 за 
първичните партиди и на 4 за вторичните партиди. Напълнете наконечника със 
сместа от клетки и агароза и изтласкайте “капчици” (“топчета”) в охладената паничка. 
Внимавайте “топчетата” да не попадат близо едно до друго, така че да се смесят. 
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Наконечникът ще трябва да се напъни няколко пъти, преди да се изтласка цялата 
смес от клетки и агароза. За всяка първична партида ще са нужни по 2 панички за 
мерене на везна.  

5. Преместете паничката от леда на плота, готови сте за следващата проба.  

Повторете стъпки 2-5 с всяка клетъчна партида, като не забравяте всеки път да 
използвате нови наконечници/пипети/наконечници за комби-пипетата.  

6. Оставете “топчетата” да се охладят – 30 мин на 4oC или 1 час на стайна 
температура (RT).  

7. Използвайте стерилна пипета и добавете към всяка паничка по 10 мл 
сферопластиращ разтвор (+ зимолиаза и β-меркаптоетанол). За първичните 
партиди ще трябва да добавите общо 40 мл (т.е. 20 мл на паничка).  

8. Използвайте стерилната шпатула, стерилизирана със 70 % алкохол и подсушавана 
между отделните партиди, и внимателно остържете “топчетата” и ги прехвърлете 
в стерилна маркирана епруветка Falcon от 50 мл. Всяка вторична партида ще бъде 
поставена в епруветка Falcon от 50 мл, съдържаща 10 мл сферопластиращ разтвор, 
а всяка първична партида ще бъде в епруветка Falcon от 50 мл с 40 мл 
сферопластиращ разтвор.  

9. Сложете всички епруветки върху полистиренови стативи. Закрепете стативите в 
клатачката на 37oC, като ги завържете така, че да стоят под ъгъл 45o. Инкубирайте 
на 37оC с клатене (задайте 140 об./мин) за 2 часа. 

Лизиране на клетките 

1. Поставете две зелени решетъчни капачки в чаша с автоклавирана вода MilliQ.  
2. Отворете капачката на всяка епруветка Falcon от 50 мл, на нейно място завийте 

зелената решетъчна капачка и прецедете сферопластиращия разтвор в голяма 
чаша. Ударете силно епруветката в плота, за да паднат всички “топчета”, които е 
възможно да са полепнали върху зелената решетъчна капачка. Поставете зелената 
капачка във водата за изплакване. Редувайте използването на двете капачки. 
Сложете, без да затягате, капачката върху епруветката Falcon и я върнете на 
полистиреновия статив.  

3. След прецеждането на сферопластиращия разтвор от всички епруветки, прибавете 
по 10 мл лизиращ буфер, YLS, във всяка епруветка (40 мл за първичните 
партиди), като използвате стерилна пипета. Не е необходимо да сменяте пипетата 
между епруветките. Пипетата може да се използва, за да избутате всички 
“топчета”, полепнали върху стената на епруветката, обратно в буфера. Затегнете 
всички капачки.  

Забележка. Ако YLS е преципитирал, поради ниската външна температура, той може 
да се разтвори отново чрез затопляне на 37oC .  

4. Инкубирайте, както преди на 37oC в наклонено положение за 30 - 60 мин.  
5. Прецедете епруветките съгласно стъпки 1-3, сложете пресен YLS и инкубирайте 

на 37oC в наклонено положение през нощта.  
6. На следващата сутрин повторете стъпка 5, сменете YLS с пресен и инкубирайте 

на 37oC в наклонено положение 2 часа. 
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Съхраняване на агарозните утайки (“топчета”)  

1. Прецедете след крайната промивка с YLS, като използвате зелените решетъчни 
капачки, както преди.  

2. Поставете 5 mМ EDTA със стерилна пипета в чиста, стерилна и маркирана 
универсална епруветка (за “топчетата” от вторичната партида) или в епруветка 
Falcon от 50 мл (за “топчетата” от първичната партида). Сложете 10 мл в 
универсалните епруветки и 40 мл в епруветките Falcon.  

3. Използвайте пластмасовата шпатула, стерилизирана с 70 % спирт и подсушавана 
между отделните партиди, за да остържете внимателно “топчетата” и да ги 
прехвърлите в тези напълнени епруветки.  

4. Съхранявайте “топчетата” върху съответно белязаните стативи в подходяща 
хладилна камера на 4oC. 
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GLI/1998/3/4 

 

Качествен контрол: PCR на YAC-партидите 

 

Забележка: Това са САМО примери за PCR (= Polymerase Chain Reaction). Ако се 
използва друг набор от праймери вероятно много неща ще трябва да се променят: 

1. Необходими са точни концентрации на праймерите (те ще трябва да се 
определят, като се използват различни концентрации на тоталната геномна 
ДНК – по този начин ще се определи оптималната концентрация).  

2. Необходима е точна крайна концентрация на магнезия (Mg2+ ) в сместа за PCR.  

3. Апаратът за PCR трябва да се програмира с необходимите температури за 
стъпките на денатурация, хибридизация и синтеза.  

4. Дали за PCR е необходим “горещ старт” (TAQ-полимеразата се добавя след 
първоначалната стъпка на денатурация) или “студен старт”, при който TAQ-
полимеразата може да се добави заедно с основната смес в началото.  

5. Процентната (%) концентрация на агарозата, необходима на етапа на гела, за 
да се “видят” PCR-продуктите, ще засиси от големината на амплифицирания 
продукт (амплифицираният продукт представлява новосинтезираната ДНК, 
която се е получила в PCR-реакцията).  

6. Ще трябва да се подберат стандартите за молекулно тегло на ДНК, 
подходящи за големината на амплифицирания продукт.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Причината за тестирането на нова партида ДНК-агарозни утайки чрез PCR се състои в 
това, че потребителите ще извършват точно това. Ето защо, след получаването на нови 
утайки те трябва да се тестират, особено ако за приготвянето им са използвани стари 
клетъчни партиди.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Пример 1  

Пример за PCR:  Положителен клон  ICI  11B-G10  
   Двойка праймери  5071  agc aac aca tat cag ggg c  
      5072  tgt agg ttg acc tta agg c  
   Големина на продукта  350 нд  (нуклеотидни двойки) 
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Необходими материали  

Епруветки Falcon от 50 мл за промиване на “утайките” преди PCR  
1x TE (виж SOP GLS/07)  
Агарозни “утайки”: 1o партида 11 (стари “блокчета"), 1o партида 11 (нови “утайки”) и 
2o партида “утайки” 11/7 
Водна баня на 65oC  
Съд с лед  
Епруветки за PCR на Perkin Elmer, капачки и рамка 
Стерилни микроепруветки  
Стерилни наконечници за пипети  
Пипети Eppendorf  
"Ролер" за затягане на PCR-ните капачки върху епруветките  

Реактиви 
за PCR:  2 mM dNTPs  [съхранявани на -20oC  в лабораторна кутия за PCR]

 15 mM Mg-буфер  [ " " ]  

   праймер 5071  [изходен р-р @ 0.51 мг/мл, съхраняван на 4oC в 
хладилник]  

   праймер 5072  [изходен р-р @ 0.59 мг/мл, съхраняван на 4oC в 
хладилник]  

   автоклавирана вода MilliQ   

Положителна контрола – човешка геномна ДНК [съхранявана на -20oC в лабораторна 
кутия за PCR]  
Отрицателна контрола – дрождева ДНК [съхранявана на -20oC в лабораторна кутия за 
PCR] 

Perkin Elmer Cetus - #YAC 2 програма 79  
2 % агароза (с качество “за електрофореза”: Gibco #15510-019)  
Микровълнова печка (Toshiba, ER-8730)  
1x TBE (разреден 1 част към девет части MilliQ-вода от изходен разтвор 10x TBE 
[National Diagnostics #EC-860])  
Изходен разтвор на етидиев бромид 1 мг/мл  
Буфер за нанасяне на пробите в гела = 15 % фикол в 1x TE + бромфенолово синьо  
Стандарт за ДНК - VI  
Малка ваничка за изливане на гел (Biorad) 
Токоизправител GPS 200/400  
UV-илюминатор и фотографска система 
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Метод 

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НОСЕТЕ РЪКАВИЦИ  

Промиване на агарозните утайки 

Утайките трябва да се промият за отстраняването на всички инхибиращи продукти, 
които е възможно да са се натрупали в тях. Ние използваме протокола на д-р May Tassabehjis:  

1. Сложете всяка утайка в отделна, маркирана, стерилна епруветка Falcon от 50 мл. 
Прибавете 30 мл 1х ТЕ.  

2. Клатете на стайна температура (RT), сменете два пъти буфера, оставяйки поне 
един час за промиване.  

3. Оставете през нощта на 4oC в пресен TE-разтвор. 

Разтопяване на агарозните утайки 

1. Сложете промитите утайки в маркирани, стерилни микроепруветки от 1.5 мл.  
2. Разтопете, като поставите епруветките върху полистиренова (непотъваща) 

платформа във водната баня на 65oC за 10 – 15 мин. 

Залагане на PCR-реакцията 

1. Сложете лед в съда за лед.  
2. Размразете необходимите реактиви (но не и TAQ) от кутията за PCR в камерата 

на -20oC: dNTPs, Mg2+-буфер, човешка геномна ДНК и дрождева ДНК. 
Размразете ги, колкото е възможно по-бързо и след това ги поставете върху леда.  

3. Направете разрежданията на праймерите: 1 към 20 в автоклавирана вода MilliQ. 
напр. 10 мкл праймер в 190 мкл вода, в стерилни маркирани микроепруветки. 
Сложете на лед. 

Приготвяне на основната смес 

обем на индивидуална PCR-реакция обеми за 12x основни смеси  
(винаги приготвяйте повече,  
отколкото е броят на пробите)  

2.5 мкл 2 mM dNTPs  30 мкл 
2.5 мкл 15 mM Mg-буфер  30 мкл 
1 мкл праймер 5071 1/20  12 мкл 
1 мкл праймер 5072 1/20  12 мкл 
8 мкл стерилна вода MilliQ 96 мкл 

1. Маркирайте стерилна микроепруветка с основната смес и внимателно добавете 
точните обеми от реактивите, като използвате стерилни наконечници и държите 
епруветката на лед.  

2. Епруветките с изходните разтвори на dNTPs и Mg-буфера вече могат да се 
замразят отново, а изходните разтвори на праймерите да се върнат в хладилника 
на 4oC. 
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Заложете вашите проби  

Номер проба мкл стерилна MilliQ мкл  
        

1 контрола (вода) 5 0 
2 човешка геномна ДНК 0 5 
3 дрождева геномна ДНК 0 5 
4 стара утайка 11 4 1 
5 стара утайка 11 3 2 
6 стара утайка 11 1 4 
7 нова утайка 11 4 1 
8 нова утайка 11 3 2 
9 нова утайка 11 1 4 
10 SRxSC утайка 11/7 3 2 

1. Поставете PCR-епруветките върху статива на Perkin Elmer, закрепени в него с 
поддържащия капак отгоре. Поставете върху леда.  

2. Сложете MilliQ-водата в съответните епруветки.  
3. Извадете всяка разтопена агарозна утайка от водната баня и прибавете 

подходящите количества в съответните епруветки.  
4. Прибавете човешката геномна ДНК и дрождевата ДНК в съответните епруветки.  
5. Сега всяка епруветка ще съдържа 5 мкл проба. Прибавете по 15 мкл от основната 

смес във всяка епруветка.  
6. Сложете лентичката с капачки върху редичката от епруветки, натиснете ги и 

след това минете отгоре по капачките със специалната затварачка за капачки, за 
да сте сигурни, че всички прилягат плътно. (Ако капачките не са добре 
затворени, високата температура на термостата (апарата за PCR) ще изпари 
пробите). По-лесно е да затворите плътно капачките, ако стативът за PCR е 
върху плота, но го върнете върху леда веднага след като приключите.  

7. Тъй като този PCR включва “горещ старт”, разреждането на TAQ може да се направи сега.  
За всяка епруветка ще са необходими по 5 мкл от TAQ-разреждането, за да се 
получи необходимият краен обем от 25 мкл в епруветките.  
За всяка епруветка ще са необходими по 0.2 мкл от TAQ.  
Вземете TAQ от -20oC. Ензимът няма да е замръзнал, тъй като се съхранява в 
глицерол. В епруветката с TAQ обаче има толкова малък обем и ензимът е 
толкова скъп, че се препоръчва да завъртите за момент епруветката в 
микроцентрофугата, така че цялото количество ензим да се събере на дъното на 
епруветката.  
Прибавете 2.4 мкл TAQ към 57.6 мкл стерилна вода MilliQ на лед.  
Разбъркайте, така че плътният глицерол свободно да се смеси с водата. 
Дръжте епруветката на лед, така че да ви е под ръка за прехвърляне в 
епруветките след приключване на първоначалната стъпка на денатурация на 
PCR-цикъла.  
Същественият момент е в това, че TAQ трябва да бъде извън фризера възможно 
най-кратко време. Затова замразете отново, веднага след като направите 
разреждането.  
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PCR-апаратът  

Необходима PCR-програма    94oC 5 мин 
30 цикъла на  94oC 1 мин/52oC 1 мин/72oC 1 мин 
   72oC 10 мин  

PCR Cetus YAC2 програма 79  

1. Включете PCR-апарата [наречен YAC2] половин час преди да сте готови да го 
използвате.  

2. Приближете PCR-епруветките и TAQ, както са в съда с лед, до PCR-апарата. Ще 
е необходимо да вземете и втора лентичка с капачки, както и наконечник за 
комби-пипета от 0.05 мл с микронаконечник Gilson на върха и комби-пипетата, 
нагласена на 5 (така тя ще изтласква по 5 мкл)  

3. Стартирайте PCR-апарата като изберете RUN, <enter>, задайте обем 25 мкл 
<enter> и след съобщението close the lid and tighten (затворете капака и 
затегнете), PCR-програмата ще стартира.  

4. Когато температурата достигне 80oC, отворете капака, отделете PCR-статива от 
кафявата му рамка, поставете го на апарата, затворете и затегнете капака отново. 
Програмата ще достигне 94oC и ще отмерва времето от 5 минути надолу.  

5. Когато остават само още 10 секунди, натиснете PAUSE.  
Сега можете да отворите капака и да махнете капачките от PCR-eпруветките.  
Напълнете комби-наконечника с TAQ-разреждането и прибавете по 5 мкл към 
всяка епруветка. Трябва да сте сигурни, че сместа във всяка епруветка е добре 
разбъркана. Затворете с новите капачки и използвайте затварачката, за да ги 
затегнете плътно.  

6. Затворете и отново затегнете капака, натиснете RUN, за да стартирате 
програмата отново.  

7. След края на PCR-програмата свалете плочата и изключете апарата. 

Провеждане на електрофореза в агарозен гел 

За да се видят продуктите на PCR, те се нанасят в агарозен гел и се провежда 
електрофореза. ДНК се оцветява с етидиев бромид и се визуализира под UV-светлина. 

1. След като се убедите, че най-малката ваничка за изливане на гел е чиста, 
залепете отворените й краища с автоклавна лепенка. По-лесно е да махнете 
лепенката след това, ако подвиете краищата й навън. 

2. Поставете ваничката за гел върху нивелиран плот и сложете гребена с 
13 междузъбни пространства над гелната ваничка, така че зъбците да са на 
дълбочина около ¼ от повърхността на гела.  

3. Претеглете 1 г агароза и я поставете в колба Duran от 100 мл с 50 мл буфер 1х ТВЕ. 
Разбъркайте. Загрейте в микровълновата печка на 3 няколко пъти по 1 мин, 
докато агарозата се разтвори напълно [виж GLI/1998/4/8].  

4. Оставете леко да се охлади и след това прибавете 25 мкл етидиев бромид. 
5. Излейте във ваничката за гел и изчакайте да се втвърди. 
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6. След като гелът се втвърди, махнете лепенката от краищата му и го поставете 
заедно с ваничката в електрофорезния апарат. Внимателно извадете гребена. 
Червеният (+ve) електрод трябва да бъде откъм най-близкия до вас край, а 
стартовите ямки от горната страна на гела. Налейте отгоре 1x  TBE, докато гелът 
се покрие напълно. Прибавете 150 мкл етидиев бромид към буфера и го 
разбъркайте с пластмасова пастьорка.  

7. Във всяка от PCR-eпруветките прибавете по 7 мкл буфер за нанасяне на пробите 
в гел.  

8. Нанесете по 12 мкл от PCR-сместа във всеки старт, като оставите първия старт 
свободен. Използвайте пипетата, за да смесите пробите с нанасящия буфер, 
преди вземането на всеки 12 мкл. Продължете до нанасянето на всички 10 ваши 
PCR-реакции.  

9. В стартове 1 и 12 нанесете по 5 мкл от стандарт за ДНК VI.  
10. Сложете отгоре капака и свържете електродите с токоизправителя. Внимавайте 

червената клема да е свързана винаги с червения изход, а черната с черния.  
11. Включете токоизправителя отзад и отпред. Задайте напрежение 80 волта.  
12. След няколко минути проверете дали пробите се движат в правилната посока, 

т. е. към вас (= в центъра на гела).  
13. Оставете електрофорезата да протече 1.5 до 2 часа (но не толкова дълго, че 

фронтът да излезе от гела).  
14. След като приключите, изключете напрежението преди да се опитате да извадите гела. 

Забележка: Всичко, което е било в контакт с етидиевия бромид, трябва да се 
изхвърли много внимателно, тъй като той е мощен мутаген. Твърдите отпадъци 
(напр. наконечници) трябва да се сложат в буркан (от сладко) за следващо изгаряне, 
докато течностите могат внимателно да се излеят в маркирана бутилка за 
безопасно отстраняване. 

Фотографиране на гела 

Внимателно извадете гела от електрофорезния апарат, поставете го върху пластмасов 
капак от кутия за сандвичи и го занесете до тъмната стая. 

Забележка: Носете предпазния шлем, докато сте в тъмната стая и работите с 
UV-трансилюминатора. Ултравиолетовата светлина (UV) е много опасна за очите. 
Ето защо, вашите очи трябва да са защитени през цялото време. 

1. Включете монитора Viglen.  
2. Включете монитора Mitsubishi.  
3. Включете видеокамерата (от електрическия ключ).  
4. Включете UV-трансилюминатора.  
5. Поставете гела направо върху трансилюминатора (носете ръкавици) точно под 

камерата (гелът трябва да се извади от пластмасовата поставка за гел).  
6. Щракнете с “мишката”, за да получите образ на екрана.  
7. Варирайте височината на камерата, докато получите пълния образ на гела върху екрана. 
8. Варирайте фокуса/контраста на камерата до получаването на силно контрастен образ.  
9. Щракнете с мишката, за да нагласите образа и отстраните линиите.  
10. Натиснете “print”, за да направите снимката. 
11. След употреба почиствайте добре трансилюминатора от буфера. 



 

 

ЛАБОРАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ГЕНОМНИ БИБЛИОТЕКИ  

 

 38

ПРИМЕР 2  

Пример за PCR:  Положителен клон  ICI  11D-A12  
   Двойка праймери 6175  ctt tga aga tgc tcc caa tg  
      6176  tca ctc ata gga ggg caa ac  
   Големина на продукта  164 нд  (нуклеотидни двойки)  

Процедирайте точно както в горния пример с изключение на: 

1. Необходимата програма за PCR е  94oC 5 мин 
30 цикъла на  94oC 1 мин/56oC 1 мин/74oC 1 мин 
   74oC 10 мин  

PCR Cetus YAC2 програма 82 

2. Тъй като продуктът е по-малкък, 
отколкото в пример 1  

- направете 2.5% агарозен гел  
- използвайте набора стандарти за ДНК V 
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GLI/1998/3/7 

 

Получаване на разграфени РАС/FUGU-филтри с висока плътност 

 

Материали 

За плаките с агар 

Плаки за биологично тестиране [Nunc 166508 за PBA][Q-панички за Qbot]  
LB агар  
Канамицин (25 мг/мл изходен разтвор)  
Найлонови мембрани Hybond N [Amersham NK9745 – специална поръчка 22.2 см x 22.2 см]  
Пинсети (с плоски краища)  
Остър молив за маркиране на филтрите  
Ръкавици (тип Microtouch или неталкирани) 

За решетъчна посявка  

Робот PBA + 384-иглена глава за решетъчна посявка/или Qbot + 384-иглена глава за 
решетъчна посявка 
70 % и 100 % алкохол 
Плаки за пикиране на колонии [Hybaid HB CPP]  
Нарязана до съответната големина автоклавирана хартия 3MM  
Ръкавици (тип Microtouch или неталкирани)  
Опаковъчно фолио  
Термостат на 37oC 

За манипулиране   

Панички тип Perspex  
Нарязана хартия 3MM с големината на паничка тип Рerspex 
Пластмасови кутии (за сандвичи)  
Пинсети (с остри щипки)  
Часовник  
10 % SDS (натриев додецилсулфат) 
0.5 M NaOH/1.5 M NaCl  
0.5 M Tris, pH 7.4/1.5 M NaCl  
50 mM Tris, pH 7.4/0.15 M NaCl  
2x SSC/0.1 % SDS  
2x SSC  
50 mM Tris, pH 7.4  
Клатачка (x2)  
UV-имобилизатор   
Найлонови торбички за съхранение (с “цип”) 
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Изливане на плаките с агар  

PBA 

В петък се изливат 30 плаки с агар за решетъчните посявки в следващия понеделник и 
вторник.  
Във вторинк след обяд се изливат 30 плаки с агар за решетъчните посявки в следващата 
сряда и четвъртък.  
Поръчайте за петък и вторник доставка на горещ агар (8 – 10 литра), за да избегнете 
топенето на агара в микровълновата печка (на практика са необходими само 5 литра, но 
идеята да се направят запаси от агар е добра, тъй като, ако има проблеми с автоклавите 
Sanger, те могат да се разтопят в микровълновата печка). 

Qbot  

За всеки ден на решетъчна посявка са необходими 24 плаки. Поръчайте агар, както за 
РВА, но излейте 24 или 48 плаки наведнъж. В този случай в хода на посявката лицето, 
което прави решетъчната посявка, има време да излее плаките и да постави филтрите 
върху тях за следващите дни. 

Ако агарът пристигне от кухните Sanger преди да се е втвърдил, поставете колбите 
директно в термостата за хибридизация на 65oC. В противен случай разтопете колбите с 
500 мл LB агар в микровълновата печка. Внимавайте агарът да не изкипи в печката. 
Разтопеният агар може да се съхранява в термостата за хибридизация на 65oC, докато се 
приготвите за изливането му.  

За РАС-филтрите прибавете 500 мкл канамицин  
или  
За cFugu-филтрите прибавете 600 мкл канамицин към всяка колба, след като агарът се 
охлади, непосредствено преди изливането. 
С две колби от 500 мл ще излеете 7 плаки за биологично тестиране.  
С робота PBA се засяват 15 плаки дневно/с Qbot 24 плаки на ден. 
За PBA са необходими плаки за биологично тестиране Nunc /за Qbot са нужни Genetix 
Q- панички. 
Отваряйте стерилните плаки за биологично тестиране само в стерилния бокс в B310, 
отварящ се фронтално. Боксът трябва да се напръска с алкохол преди работа.  
Налейте внимателно по 150 мл агар във всяка плака, като използвате стерилна 
епруветка Falcon за отмерване.  
Използвайте стерилно “ухо” или стерилен наконечник, за да избутате всички въздушни 
мехурчета в края на паничката, преди агарът да започне да се втвърдява.  
Оставете агара да се втвърди, а също и да изсъхне след втвърдяването, преди да 
сложите капака. (Ако капакът се сложи прекалено рано, върху агара ще кондензира 
значителна влага. Това ще доведе до получаването на филтри, които са прекалено 
влажни за решетъчна посявка. Веднага след като затворите плаката, я обърнете с 
дъното нагоре).  
Всеки път изливайте 1 – 2 плаки повече за резерва, в случай че възникнат проблеми. 
Съхранявайте плаките, докато ви потрябват, обвити в опаковъчно фолио с дъната 
нагоре в хладилника. 
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Поставяне на хартията Hybond N върху агара 

Когато поставяте филтрите Hybond N върху агара, работете в проточен ламинарен бокс.  
Сложете си ръкавици.  
Стерилизирайте пинсетите с плоски краища и сини щипки чрез потапянето им в 100 % 
алкохол и ги избършете. Спокойно можете да поставяте пинсетите върху плота на 
бокса, тъй като той трябва предварително да е напръскан с 70 % алкохол и избърсан. 
Друг начин да поставите филтрите върху агара е като ги хванете с ръце, след като си 
сложите ръкавици, които не са талкирани. 
Обикновено мембраните се маркират, поставят се върху агара и плаките се обвиват в 
опаковъчно фолио на групи по три.  
Повдигнете ъгъла на хартията, покриваща мембраната и я маркирайте от горния ляв 
ъгъл надолу: 

  L  

  a  

  b  

  e  

  l  

Използвайте стерилните обгорени пинсети с плоски краища и сини щипки, за да 
повдигнете всяка мембрана и да я поставите върху повърхността на агара. Мембраната 
трябва да се постави абсолютно гладко без въздушни мехурчета под нея.  
Мембраната се държи с пинсетите над агара за диагонално противоположните ъгли и се 
налага диагонално върху агара. 
Важно е мембраната да е успоредна на агара и централно разположена, т. е. на равно 
разстояние от всички страни.  
Това е нещо, което се научава с практиката.  
Ако първият ви опит да положите мембраната правилно е неуспешен, повдигнете 
мембраната и започнете отново (като използвате същата мембрана).  
ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ! (Ако ви е трудно – спрете, разходете се, вдишайте 
дълбоко и започнете отново!). 
Погледнете мембраната отдолу – това е важно, за да сте сигурни, че няма въздушни 
мехурчета между мембраната и агара. (Ако има въздушни мехурчета, това означава, че 
колониите няма да са в контакт с агара и без храна няма да растат). 
Плаките се съхраняват до момента на използването им на 4oC с дъната нагоре, обвити в 
опаковъчно фолио.  
Поставят се мембраните на три плаки обикновено само на този стадий. Това позволява 
решетъчната посявка да е първото нещо, с което да се започне сутринта. След като 
посявката стартира, върху агара могат да се поставят и останалите филтри.  
В книгата за Производство на Филтри (Filter Production Book) отбележете номера 
на използваната партида мембрани, заедно с датата на посявка на плаките, както 
и броя на засятите филтри. 
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Надписи 

PAC = 7 филтъра на комплект                                  cFugu = 4 големи филтъра + 1 малък  
PAC 1  Плаки   1 - 48                                                  cFugu 1  Плаки     1 - 48 
PAC 2  Плаки  49 - 96                                                 cFugu 2  Плаки   49 - 96  
PAC 3  Плаки  97 - 144                                               cFugu 3  Плаки  101 - 148 
PAC 4  Плаки 145 - 192                                              cFugu 4  Плаки  149 - 196 
PAC 5  Плаки 193 - 240                                              cFugu 5  Плаки  197 - 199 (само 3 плаки) 
PAC 6  Плаки 241 - 288                          
PAC 7  Плаки 288 - 321 (само 33 плаки)    

(библиотеката PAC не съдържа плаки, маркирани със 174, 175, 176, 284, 285 и 311).  
(библиотеката cFugu не съдържа плаки, маркирани с 97 -100) 

По време на посявката тези позиции се заместват с празни стерилни плаки. 

 

РЕШЕТЪЧНА ПОСЯВКА С РОБОТА PBA  

Извадете от фризера в B309, съдържащ копието на библиотеката за посявка, 384 ямковите 
плаки, от които ще се посява:  

PAC = L56  
cFugu = L49  

Преди посявката поставете замразените плаки върху плот, почистен с алкохол, за да се 
размразят напълно.  
Извадете от хладилника на 4oC 15-те плаки с агар и преди посявката ги оставете С 
ДЪНАТА НАГОРЕ да се темперират на стайна температура. При затоплянето на 
плаките ще кондензира влага. Това не трябва да става върху мембраните, оттук следва 
и изискването плаките да са с дъната нагоре. 
Напръскайте 384-игленото устройство на робота (РВА) с 70 % алкохол и го поставете в 
сушилнята. 
Включете робота PBA. Уверете се, че всичко е включено – компютърът, роботът и 
вентилацията. 
На стартовия екран изберете 1 – за да стартирате Windows.  

От екрана на Program Manager:  
Изберете PBA Flexys Bioassay Gridder [двукратно щракване с мишката]  

Главата на устройството ще се задвижи.  
Използвайте мишката, за да натиснете FILE и да маркирате:  

NEWPAC program (за всички филтри, PAC и Fugu, с 48 плаки на входа)  
с изключение на 

1. 7 PAC-филтри. Има само 33 плаки, така че вместо горната програма изберете 
програмата NEWPAC3. 

2. 5 cFugu-филтри. Те се посяват върху малки филтри. Вижте раздела в края. 
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Извадете 384-игленото устройство от сушилнята и след като се охлади, го поставете 
внимателно върху рамото на робота. Устройството трябва да се избута право назад и да 
се спусне придържащата го скоба, за да го застопорите здраво. Когато устройството е 
поставено правилно, неговата предна страна ще бъде подравнена с рамото на робота.  
Уверете се, че върху робота са монтирани масивните държатели на плаките за 
биологично тестиране. 

 x x x    x x x   x x x   
  Филтър 1   Филтър 2  Филтър 3  
            
                       
  Плака 1   Плака 2   Плака 3  Плака 4  Плака 5   Нагревател  
                       
  Плака 6   Плака 7   Плака 8  Плака 9  Плака 10   EtOH  

Поставете плака за пикиране на колонии в позиция EtOH и я напълнете почти догоре с 
96 % етанол. Нивото на алкохола е важно – ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОКРИЕ ИЗЦЯЛО 
ВРЪХЧЕТАТА ДОТАМ, ДОКЪДЕТО СЕ ПОТАПЯТ В ПАНИЧКИТЕ.  
При поставянето на плаките във вдлъбнатините за тях е важно те да прилягат плътно, 
така че проверете всяка плака след поставянето й. Ако плаката е хлабава, тогава главата 
за решетъчна посявка ще я измести допълнително и връхчетата няма да се потапят 
правилно в ямките. Това важи и за алкохолната баня – тя трябва да е надеждно 
поставена. 
Алкохолът трябва да се сменя след посявката на всеки три филтъра.  
През цялото време носете ръкавици.  
Напръскайте с 70 % алкохол черната пластмасова повърхност в апарата за решетъчна 
посявка отляво. Това е мястото, където ще се поставят капаците на плаките и то трябва 
да бъде чисто. 
Сложете агаровите плаки за биологично тестиране в трите позиции, като много 
внимавате те да са надеждно поставени  в ямките. Надписите трябва да са горе вляво. 

Подсушете отгоре 384-ямковите изходни плаки преди да ги наредите една върху друга 
в групи по 5. Така всеки път при смяната на изходните плаки в хода на посявката ще се 
вземат две групи от по 5 плаки и ще се зареждат следващите поредни две групи от 5 
плаки. 
Заредете първите 10 плаки в апарата за решетъчна посявка, като внимавате плаки 1-5 и 
плаки 6-10 да са на правилните места (вижте горната схема). 
Отворете капаците на трите плаки за биологично тестиране в посока отдясно наляво и 
ги поставете една върху друга върху черната пластмасова повърхност отляво.  
Отворете капаците на 384-ямковите изходни плаки в посока отдясно наляво и ги 
поставете една върху друга върху черната пластмасова повърхност отляво.  
(Движението отдясно наляво свежда до минимум надвесването на вашите нестерилни 
ръце и длани над плаките – желателно е да се избегне замърсяването на плаките след 
отварянето им). 
Ако на този етап има влага по ръба на ямките в изходните плаки, тя трябва да се попие 
със стерилна хартия 3ММ, нарязана с подходяща големина. 
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След като всичко е заредено:  

Започнете решетъчната посявка [щракнете върху кутийката]. 
Изходният екран за решетъчната посявка трябва да покаже  

bioassay plate patch 1 (плака за биологично тестиране пасаж 1) 
spot number 1 (следа номер 1) 
filter number 1 (филтър номер 1). 

Ако това е така, натиснете OK. 

Посявката ще започне.  
В края на 10 минути посявката ще спре и ще бъдете подканени да заредите още плаки.  

Внимателно затворете капаците на 10-те плаки в робота за посявка (като този път се 
движите отляво надясно). 
Извадете 10-те плаки и ги сложете на плота по такъв начин, че да сте наясно, че тези 
плаки са вече засяти.  
Заредете следващите 10 плаки – като много внимавате това да са следващите по ред 
плаки и да са поставени на правилните места. 
Отворете капаците им, затворете вратата на робота и натиснете ОК в командния 
правоъгълник, за да смените плаките.  

Посявката ще започне отново. 
В края на всеки 10 плаки ще трябва да сменяте изходните плаки, докато стигнете до 
последните плаки, които ще са само 8 на брой – и които трябва да се заредят в позиции 
1-8 на робота.  

След посявката на всички 48 изходни плаки ще са готови първите 3 филтъра. 
Затворете капаците на плаките за биологично тестиране и извадете плаките от робота.  
Завийте плаките в опаковъчно фолио и ги съхранявайте на 4oC. 

Качете следващите три плаки за биологично тестиране на робота и започнете посявката 
отново. 
Като цяло, за да се приготвят всички 15 плаки ще са необходими пет пълни посевки. 

След посевките върнете изходните плаки в техните поставки за фризер и ги сложете 
върху празен рафт на един от фризерите. На следващия ден върнете тези замразени 
плаки на съответните им места във фризера за посявка. 

В края на деня (колкото е възможно по-късно) сложете плаките в термостата на 37oC. 
Те трябва да се инкубират само по три една върху друга и трябва да останат завити във 
фолио с дъната нагоре. Инкубирането трябва да продължи 12 часа, но “една нощ” трае 
повече, така че нека изваждането на плаките от термостата да бъде първото нещо, което 
ще направите сутринта. 

Спрете РВА като излезете от програмата и от Windows. Изключете робота, компютъра, 
екрана, вентилатора и нагревателя от електрическите ключове. 
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Озвучаване на главата на устройството  

Внимателно свалете 384-игленото устройство от робота. Занесете устройството в неговия 
пластмасов кожух до водната баня за озвучаване. Банята трябва да се напълни до марката с 
дестилирана вода и да се капне малко детергент (Decon 90). Внимателно поставете 
устройството в щипките и след като се убедите, че е защипано здраво, го спуснете в 
озвучаващата баня, докато се потопят основите на връхчетата (но не и главичките им). 
Връхчетата не бива да докосват дъното. Банята вече може да се включи, отпред долу 
вдясно. Нагласете часовника на десет минути, като най-напред натиснете иконката за 
часовник, след това въведете “10” и най-накрая натиснете иконката отляво на цифрите 
(вертикална линия в кръг). Оранжевата индикаторна лампичка показва, че в момента 
банята озвучава. НЕ ПЪХАЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВЪВ ВОДАТА НА ОЗВУЧАВАЩАТА 
БАНЯ! След приключването на 10-те минути, изключете банята, извадете устройството и 
излейте водата. Това може да стане като изгребете водата или като използвате сифона. 
Най-накрая попийте водата с хартиени кърпички. След това напълнете банята само с 
дестилирана вода, върнете устройството в нея и озвучете още 10 минути.  
Накрая на процедурата банята се изключва и устройството се повдига. Много 
внимателно изтръскайте устройството, за да отстраните излишната вода. Сега полейте 
устройството с абсолютен алкохол над мивката като използвате пръскалка. Отново 
изтръскайте устройството и го сложете в робота да изсъхне през нощта.  

Посявка на филтрите cFugu 5  

След като посявката върху големите филтри приключи ще останат още три плаки от 
библиотеката cFugu. Тези плаки се посяват върху малки филтри Hybond N+ в плаки за 
пикиране на колонии Hybaid. cFugu 5 се посяват по същия начин, както cFugu 4, само 
че посявката им отнема по-малко време.  
16-те плаки за пикиране на колонии Hybaid съдържат същия агар, както и плаките за 
биологично тестиране – но само 50 мл/плака.  
Използват се малки филтри, маркирани по същия начин, както големите, горе вляво. 

Масивните държатели на плаките за биологично тестиране се отстраняват от РВА и се 
подменят с държателите на плаките за посявка Hybaid. 

PBA-програмата, която трябва да се избере, е: PBA Flexys Gridder.  
Файлът, който трябва да се избере е: fugusmal  

Аранжиране на робота: 

 Изходни плаки   Агарови плаки с 
филтри        

  197                
  198                
  199                
                Нагревател 
                EtOH 
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Заредете трите изходни плаки на статива. Много е важно те да се обхванат изцяло от 
статива. След като стативът се постави в лява позиция на робота, проверете дали 
всички плаки са заредени правилно, като ги погледнете на нивото на очите. Всяка 
неправилно поставена плака ще бъде по-високо от правилно поставените. 

Заредете първите 8 целеви плаки с мембраната Hybond на втория статив. Тези плаки за 
пикиране на колонии са по-големи от 96-ямковите плаки и прилягат много по-здраво в 
статива. Важно е обаче, те да са изцяло обхванати от статива, иначе могат да се движат 
по време на посявката и да се получи случаен профил на решетката върху филтъра. 

Внимателно отворете капаците на паничките и ги поставете върху черната пластмасова 
платформа отляво в робота. Отваряйте капаците като започвате от най-отдалечените 
плаки, за да избегнете надвесването на вашите ръце над отворените плаки (след 
посявката върнете капаците в обратния ред). Отворете капака на целевата плака с агар. 
Затворете вратата. 

Стартирайте програмата.  
След посявката на първите 8 плаки, след като поставите капаците, ги извадете и 
заредете следващите 8 плаки с агар, отворете капаците, затворете вратата на робота и 
отново задействайте програмата за посявка.  

16-те плаки се инкубират с дъната нагоре, завиват се с опаковъчно фолио, точно както 
големите филтри. 

МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ДАТАТА НА ВСЯКА ПОСЯВКА ВЪРХУ РАЗПЕЧАТАНАТА 
БЛАНКА ОТСТРАНИ НА РОБОТА. 
МОЛЯ, ЗА ВСЯКА ПОСЯВКА ОТБЕЛЕЖЕТЕ В ПРОТОКОЛНАТА КНИГА ЗА 
ФИЛТРИ: ДАТА, КОМПЛЕКТ ФИЛТРИ, БРОЙ ПОСЯТИ ФИЛТРИ И НОМЕР НА 
ПАРТИДАТА МЕМБРАНИ HYBOND. 

Решетъчна посявка по схемата “двойна следа” 

Всичките големи филтри, които произвеждаме, са по схемата “двойна следа”. Това 
означава, че дадена позиция от всяка плака е накапана два пъти върху филтъра. По този 
начин потребителят винаги ще получава по две петна за положителен хибридизационен 
сигнал. Това се прави, тъй като двете петна показват много ясно, че положителният 
клон е наистина положителен. При това редът на посявката е такъв, че всяка двойна 
следа има различна ориентация – това улеснява потребителя в точното идентифициране 
на положителния клон.  

Профилът на следите е следният:  
       3  5  6  8 
       2  7  3  4 
       6  4  8  5 
       2  1  7  1 

Моля, не се опитвайте да го промените и дори проверете реда на посяването в 
програмата PBA NEWPAC, тъй като в нея има дефект, който може да доведе до 
неволно заличаване на профила. 
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РЕШЕТЪЧНА ПОСЯВКА С РОБОТ QBOT 

Посявката с робота Genetix Qbot следва стриктно същите принципи, както и посявката с 
РВА-робота – основната разлика е, че с него могат да се посеят 24 филтъра на ден и да 
остане време операторът да излее плаките и нареди филтри за следващия ден. 

Размразете изходните плаки. 
Докато плаките се размразяват, напръскайте платформата на робота с 70 % алкохол и 
почистете с кърпа. Почистете линейните лостове. 

Напълнете алкохолната баня с 96 % алкохол почти до равнището на четките. 

Зареждане на “хотелите”  

След като изходните плаки се размразят, внимателно избършете капаците им отгоре. 
Ако капаците са мокри това ще попречи на отварянето им.  

Заредете “хотела”: 

 хотел 1      хотел 2   
1 10 19 28  37 46     
2 11 20 29  38 47     
3 12 21 30  39 48     
4 13 22 31  40       
5 14 23 32  41       
6 15 24 33  42       
7 16 25 34  43       
8 17 26 35  44       
9 18 27 36  45       

Плаките се поместват в хотела с ямка А1 към отворената предна страна на хотела, така 
че надписите да се виждат.  

 

Уверете се, че плаките са заредени в правилната последователност.  
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Аранжиране на дъното на Qbot 

                
  **   **   **  алкохол     

  10   11   12  баня с 
четки     

                 
            нагревател     
  **   **   **       
  7   8   9       
                 
                 
  **   **   **       
  4   5   6       
                 
            държател     
  **   **   **  за плаки смукател   
  1   2   3       
                 
                 
      A1    A1      
  хотел 2   хотел 1      
                 
                 

 предна част на робота   
    компютър
     
     

Q-паничките с филтрите в тях се поставят в позициите, както е показано по-горе. Те се 
придържат близо една до друга от сребърните гвоздеи на дъното на Qbot. Преди да 
започне посявката отворете капаците. 
Внимавайте надписът върху филтрите ** да бъде в правилната ориентация.  
(Когато стоите отляво на робота и зареждате Q-паничките, вие ги поставяте с филтрите 
нагоре, колкото е възможно по-далеч от вас). 
Почистването на робота и аранжирането му отнема около 15 мин. 

Стартиране на Qbot  

Включете компресора на стената. 
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Когато той е включен, налягането трябва да показва 6 и 8 на компресора и 80 на 
датчика на робота. 

Натиснете червения и жълтия бутон отляво в предната част на робота. Това ще 
активира компютъра. (Над този бутон вътре в робота има дигитален дисплей, който на 
този етап на покой трябва да показва 0 0 2). 

На C:\> препратката напишете win. 

В Program Manager – отворете прозореца за “Genetix Qbot”. 

За посявка изберете “Genetix Gridder” и натиснете OK. 

Ще се покаже съобщението “Initialising Drives - Make sure main power is on” 

Включете зеления бутон           1           Индикаторният панел в горната част на робота ще засвети  
                                                     0           Power On 
                                                                  Robot Working 

Натиснете OK. 

Ще се появи препратката “Make sure all doors are closed”  
(с отворени врати роботът няма да работи). 
На този етап ще се появи екранът “Genetix sign on”. 

Номер на посявката  
Оператор  
Библиотека  
Номер на филтъра   
Номер на репликата  
Тип глава  

Попълнете и натиснете кутийката “gridding”, за да продължите. 

Дисплеят сега показва “Gridding Routine Set-up”: 

Тип глава за посявка   - 384-иглена 
Профил на посявката   - Променете на  4x4 
Общ брой филтри   - 12 
Полета на профил   - 6 
Брой щампования на петно  - 1 
Активиране на дупликаторния профил - X 

Стартиращи параметри:  

  Първа плака към следа 1 
  Първо поле към следа 1 
  Първи профил към следа 1 
  Първи филтър към следа 1 
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Програмиране на стерилизирането:  
  Брой цикли в банята 3 
  Секунди в сушилнята 8 
  Изчакай след сушенето 0 

Допълнителни команди:  

  Plate Stacker Enable (активирай устройството за групиране на плаки)   X   когато се използва хотел 

Gridding speed – fast (Скорост на посявката – бързо) 

Наместване на посяващите връхчета над филтрите. 

Трябва да стои на “no change” 
(“не променяй”, тъй като вече е зададено с командата за конфигуриране).  
Оста Z за 150 мл агар/Q-паничка трябва да бъде поставена на 1075. 

Когато сте готови, натиснете "Run". 

Ще се появи съобщението  

"Make sure clamps are on" (уверете се, че скобите са сложени). Натиснете OK.  
"Fit Head" (наместете главата) – Наместете главата като я приплъзнете напред 
към празния държател върху опериращата част (т. е. рамото на робота) и 
затегнете палеца на винт (не пренатягайте).  

Сега ще започне посявката и ще отнеме приблизително 2 часа и 35 мин. 

В края на първата посявка сложете капаците на Q-паничките и ги извадете. Поставете 
втората партида Q-панички и отворете капаците им.  
Сменете 96 % алкохол в банята преди започването на втората посявка.  

В края на посевките  

Натиснете "Close" и излезте от екрана "Genetix Sign On". 

Изключете – като натиснете червения бутон на робота.  
1 
0  

ИЗКЛЮЧЕТЕ големите (жълт и червен) електрически ключове. 

Изключете компресора на стената. 

Извадете стерилизиращата баня и излейте алкохола.  
Накиснете банята и четките в разредена белина 1/100 най-малко един час. 
Изплакнете с вода и след това накиснете в 70 % алкохол 15 мин.  
Подсушете и оставете да изсъхнат. 

Филтри: Инкубирайте и обработете подобно на филтрите, засяти с PBA. 
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Обработка на филтрите.  
Извадете 15/24-те агарови плаки от термостата. 
Филтрите се обработват на групи – от 8 и 7 (за РВА) и на три групи от 8 за посявката с 
Qbot. Ако времето е топло, най-добре сложете необработените филтри на 4oC, докато се 
третира първата партида (иначе растежът върху филтрите ще продължи).  
Направете 1 л 0.5  M NaOH/1.5 M NaCl за 15 филтри/2 л за 24 филтри.  
На всички етапи на обработка филтърът се поставя с колониите нагоре.  

На всички стъпки е необходимо да носите ръкавици. 
Винаги хващайте филтрите за ъглите с фини пинсети. Внимавайте много да не 
изтриете някоя колония от филтъра – хващайте филтъра най-открая в полето, 
където няма посяти колонии.  
Сложете си престилка с ръкавели (или навийте ръкавите си).  

1. 10 % SDS  
4 минути  

Сложете предварително нарязаната до съответната големина хартия 3ММ в 
големите панички Perspex. Добавете разтвора на SDS и намокрете изцяло 
хартията 3MM. Излейте излишъка от SDS. След като излеете излишъка, 
прокарайте върху хартията 3ММ пластмасова пипета, за да сте сигурни, че 
3ММ е гладка. От критично значение е хартията 3ММ да е равномерно 
напоена –  но от критично значение е също тя да не бъде нито прекалено 
суха, нито прекалено мокра. Само практиката ще ви помогне да определите 
точната степен на омокряне. Прекалено мокра = колониите ще се слеят и ще 
изглеждат двойно по-големи. Прекалено суха = колониите няма да се 
залепят за мембраната. На тази стъпка се спира растежът на колониите и 
започва лизирането на E. coli.  
Ще са ви нужни 4 панички (Perspex). 
Като използвате пинсети хванете мембраните за диагонално 
противоположните ъгли, повдигнете ги от агара и ги поставете върху 
накиснатата хартия 3ММ, като внимавате да не останат въздушни 
мехурчета. Повдигнете мембраната и я поставете отново, само ако нещата 
наистина изглеждат много безнадеждно, тъй като SDS, който е детергент, 
всъщност ще образува повече въздушни мехурчета, ако това се направи.  
Работете колкото можете по-ефективно, за да сложите всички 8 мембрани за 
възможно най-кратко време.  
След като поставите последната мембрана включете часовника. 

2. Блотинг  

След като повдигнете мембраната, за да я прехвърлите в следващата паничка 
(Perspex), за кратко я поставете върху чиста суха хартия 3ММ, за да попиете 
повечето SDS, като по този начин намалите проблемите с мехурчетата на 
следващата стъпка. 

3. 0.5 M 
NaOH/1.5 M 
NaCl  
10 минути  

Пригответе 4 панички (Perspex) с хартия 3ММ, накисната в 0.5 M 
NaOH/1.5 M NaCl, точно както е описано в стъпка едно. Повдигнете всяка 
мембрана от SDS-а, попийте и я прехвърлете в тази паничка с NaOH/NaCl. 
На тази стъпка завършва лизисът на E.coli и ДНК преминава в своята 
едноверижна форма (което е необходимо за успешна хибриизация).  
След като поставите последната мембрана включете часовника. 

4. Изсушаване 
на въздух  
20 минути  

Повдигнете всяка мембрана от хартията 3ММ и я поставете върху чиста и 
суха хартия 3ММ. 
Тази стъпка спомага за фиксирането на ДНК върху мембраната. (Ако е 
необходимо, мембраните могат да се оставят на тази стъпка за повече от 10 мин). 
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С придобиването на опит, след като първата партида достигне стъпка 4 (първото 
сушене на въздух), може да се започне обработката на следващата партида 
филтри. По този начин е възможно до 11:30 сутринта да се обработят 15 филтри.  

Пригответе две големи пластмасови кутии и ги надпишете както по-долу:  

 

Кутия 1 

0.5 M Tris, pH 7.4/1.5 M NaCl  

50 mM Tris, pH 7.4/ 0.15 M NaCl  

2x SSC  

  

Кутия 2 

0.5 M Tris, pH 7.4/1.5 M NaCl  

2x SSC/0.1 % SDS  

50 mM Tris, pH 7.4  

Отсега нататък ще прехвърляте филтри от кутия 1 в кутия 2, после в кутия 1 и т. н. 
Всички прехвърляния ще са обикновено на групи по 8. 
Всеки път от всеки буфер ще е необходим по 1 л – aбсолютният изискван минимум е 
100 мл/мембрана. 

5. 0.5  M Tris, pH 7.4/ 
1.5 M NaCl 
5 минути  

Повдигнете всяка мембрана от хартията 3ММ и я поставете в кутия 1, 
като внимавате всички мембрани да са изцяло потопени. 
Тази стъпка също спомага за фиксирането на ДНК върху мембраната и 
неутрализира натриевата основа.  

6. 0.5 M Tris, pH 7.4/ 
1.5 M NaCl 
5 минути 

Извадете всички мембрани от кутия 1 и ги поставете в кутия 2, като 
внимавате всички мембрани да са изцяло потопени.  

7. 50 mM Tris, pH 7.4/ 
0.15 M NaCl 
5 минути 

Това е неутрализиращ разтвор 1/10. 
Извадете всички мембрани от кутия 2 и ги поставете в кутия 1, като 
внимавате всички мембрани да са изцяло потопени. 

8. 2x SSC/0.1 % SDS 
Клатене 5 минути  

Извадете всички мембрани от кутия 1 и ги поставете в кутия 2, като 
внимавате всички мембрани да са изцяло потопени.  
Поставете пластмасовата кутия върху клатеща се платформа, така че 
филтрите да се разклатят леко.  
Промиването с SSC ще спомогне за редуцирането на неспецифичния 
фон върху филтрите  

9. 2x SSC  
Клатене 5 минути  

Извадете всички мембрани от кутия 2 и ги поставете в кутия 1, като 
внимавате всички мембрани да са изцяло потопени. 
Поставете пластмасовата кутия върху клатеща се платформа, така че 
филтрите да се разклатят леко. 

10. 50 M Tris, pH 7.4  
Клатене 5 минути  

Извадете всички мембрани от кутия 1 и ги поставете в кутия 2, като 
внимавате всички мембрани да са изцяло потопени. 
Поставете пластмасовата кутия върху клатеща се платформа, така че 
филтрите да се разклатят леко. 

11. Изсушаване на 
въздух през нощта   

Извадете всички филтри и ги поставете върху чиста и суха хартия 
3ММ. В края на изсушаването покрийте с лист хартия 3ММ, така че 
върху филтрите да не полепва прах (но преди да направите това се 
уверете, че филтрите са сухи).  

12. Имобилизиране  

Всеки филтър се поставя в имобилизатора отделно. Изберете "optimal" 
и натиснете “start”. 
Имобилизирането ще е последната стъпка за свързването на ДНК с 
мембраните. 
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Поставете филтрите в чисто найлоново пликче с “цип”. Запишете отгоре номера на 
филтъра, датата, и QA-кода на филтъра. Този код трябва да се въведе също и в 
протоколната книга за филтри. 

Необходими разтвори 

10 % SDS  

100 г SDS до 1 л с MilliQ  

[Много внимавайте, когато претегляте SDS. Сложете си 
маска и фолио върху чашата, в която разбърквате за 
разтваряне]. 
SDS = натриев додецилсулфат или натриев лаурилсулфат 

0.5  M NaOH/1.5 M NaCl  

NaOH 20 г  
NaCl  87.7 г до 1 л с MilliQ  Пригответе го пресен в деня на обработката.  

0.5 M Tris, pH 7.4/1.5 M NaCl  

NaCl  438.5 г  

Tris  303 г  Добавете 3 л MilliQ, доведете pH до 7.4 със HCl. 
Доведете до краен обем 5 л с MilliQ.  

50 mM Tris, pH 7.4/0.15 M NaCl  

Това е разреждане 1 към 10 на горния буфер. 

20x SSC  

Три-натриев цитрат 88.2 г  

NaCl 175.3 г  Доведете до 1 л с MilliQ. Разбъркайте за разтваряне. 
Автоклавирайте.  

2x SSC/0.1 % SDS  

100 мл 20x SSC  
10 мл 10 % SDS  Доведете до 1 л с MilliQ. 

2x SSC  

1 л 20x SSC  Доведете до 10 л с MilliQ. 

1 M Tris/HCl, pH 7.4  

Tris 121.1 г  Прибавете700 мл MilliQ. Доведете pH до 7.4 с конц. 
HCl. Доведете до краен обем 1 л. Автоклавирайте.  
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50 mM Tris/HCl, pH 7.4 

Това е разреждане 1 към 20 на горния буфер [= 250 мл от 1 М изходен разтвор + 
4750 мл MilliQ за краен обем 5 л]. 

Производство на филтри – водене на отчет и окомплектоване  

За всички приготвени филтри се води отчет – така че, ако потребителят има проблеми с 
някой комплект филтри, ние да можем да погледнем отчетите и да установим дали има 
данни за това, какво би могло да е сгрешено.  

Когато работите с филтрите, носете ръкавици. 

След като партидата филтри се имобилизира, те се поставят в пликчета с “цип”, като 
върху външната им страна се надписват номерът на партидата филтри и номерът на 
филтъра (напр. Fugu 3). Детайлите трябва да се въведат в първата глава на черната 
протоколна книга, озаглавена “Производство на филтри” (“Filter Production”). 

Окомплектоване на филтрите 

Състои се от две части:  

1. Цялостно преглеждане на новополучените филтри след имобилизирането, за да 
се отделят “добрите” филтри от “не толкова добрите”.  

2. Събиране на “добрите” филтри за окомплектоване.  

Сортиране на добри/NSG-филтри  
Извадете филтрите от пликчето и ги прегледайте от много близко разстояние, за да 
различите добрите (ОК) от не толкова добрите (NSG) филтри.  

Добри 
филтри 

Да се виждат добре 16-те отделни петна във всяка позиция. 
Всяка позиция от 16 петна трябва да изглежда квадратна.  
Като цяло филтърът трябва да изглежда много хомогенен и подреден. 
Повечето филтри изглеждат доста лъскави. Някои обаче, които изглеждат матово, все 
още са достатъчно годни, ако петната се виждат ясно.  
Филтрите се преглеждат най-добре като се държат срещу светлината рано 
през деня и се гледат странично (в профил).  

NSG-
филтри 

1. 16-те петна не се виждат ясно в стройно каре, а краищата на “карето” са 
неправилни, поради сливане на колониите (в резултат на прекалено “мокра” 
стъпка на обработка с NaOH.  

2. Решетката излиза извън един или повече от краищата на филтъра.  
3. Олющване/надраскване/размазване по дължината на филтрите, освен ако 

областта е много малка (причинени обикновено от забърсване на филтрите с 
ръкав(ел)ите). 

4. Областите на посявка са случайни, като някои от петната напълно липсват 
(някои липсващи области са приемливи, ако са много малки, т. е. загуба само 
на 2-3 квадратчета) или неравномерни с липсващи петна (една от причините са 
въздушните мехурчета, образувани по време на обработката, друга причина е 
нестабилното поставяне на плаките за биологично тестиране в робота РВА –
този проблем си личи по ъглите на филтрите.  

5. Зацапани области върху филтъра (причинени от капки течност върху филтъра 
преди/по време на обработката).  
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Разделете филтрите на добри и NSG – и отбележете този брой в протоколната книга.  

Филтрите обикновено се връщат в пликчета с “цип”, между два листа хартия 3ММ, 
като “добрите” и NSG се поставят с гръб едни към други и хартия 3ММ между тях. 
Върху 3ММ-хартията от едната страна отчетливо се записва “добри” и броят на 
добрите филтри, а върху 3ММ-хартията от долната страна на пликчето се записва NSG 
и броят на NSG-филтри. 

Oтметнете всички филтри по този начин. 

За окомплектоването:  

Използвайте само добрите филтри. 
Библиотека PAC = филтри 1 - 7  
Библиотека Fugu  = филтри 1 - 5 (5 е малък) 

Броят пълни комплекти, които могат да се направят, ще се определи от комплекта с 
най-малък брой годни за използване “добри” филтри. 
Разстелете нарязаната с подходяща големина 3MM-хартия – за броя комплекти, който 
ще се направи. Надпишете 3ММ-хартията с номера на филтърния комплект. Той се 
определя като от протоколната книга се вземе следващия пореден номер. Комплектите 
PAC се предшестват от буквата Р, а комплектите Fugu от буквата F.  
Поставете първия филтър (напр. РАС1) върху всяка купчина – и в главата “Филтърни 
комплекти” (“Filter Sets”) на протоколната книга отбележете партидния номер на всеки 
използван филтър.  
Поставете следващия филтър (напр. РАС2) върху всяка купчина – и отново отбележете 
партидния номер на всеки филтър.  
Продължете докато направите пълните комплекти. 

Всеки комплект се поставя в пликче с “цип” и се надписва с номера на филтърния 
комплект.  

Преди комплектите да се сложат на съхранение, друг член на групата трябва да 
провери всеки комплект, за да е сигурно, че той е пълен, съдържа точния брой 
филтри и че никой от филтрите не е повторен. 

В някои от пликчетата на индивидуалните филтри ще са останали все още “добри” 
филтри. Коригирайте броя на “добрите” филтри върху етикета на пликчето. За този 
брой останали “добри” филтри се води отделен отчет, но не като комплекти и това ни 
помага да определим кои филтри да посеем следващия път. 

Филтрите се съхраняват на 4oC в техните пликчета с “цип”. 

Експедиране – Когато се изпращат филтри, моля, отбелязвайте в главата “Отчет на 
пратките” (Dispatch record) на книгата “Производство на филтри” (Filter Production): 

Дата на изпращане  
Регистрационен номер   
Име на потребителя  
Номер на филтърния комплект  
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GLI/1998/3/9 

 

Буфери, разтвори и реактиви 

 

Aмпицилин 

Направете 50 мг/мл изходен разтвор = 5 г Aмпицилин динатриева сол (Sigma A 9518) 
[магазини Sanger]  
[съхранявайте субстанцията на 4oC]  
в 100 мл вода MilliQ. 

Разбъркайте, за да се разтвори. 
Филтрувайте през 0.2 микронов филтър с капацитет 100 мл, като използвате вакуумна 
помпа, свързана с две големи Бюхнерови фунии.  
Запазете разтвора стерилен.  
Разфасовайте на  

една аликвота от 50 мл в стерилна епруветка Falcon от 50 мл (надпишете 
епруветката: Ампицилин, 50 мг/мл и датата)  
и 100 аликвоти от по 500 мкл в стерилни епруветки Sarstedt от 1.5 мл, като 
използвате пипета Gilson P1000.  

Надпишете всички епруветки върху капачките с A.  
Съхранявайте замразени на -20oC.  
Работете при разреждане 1/1000, т. е. аликвота от 500 мкл в 500 мл среда = 50 мкг/мл 
крайна концентрация.  

Ампицилинът се добавя към всички среди/агар, използвани за получаване на 
YAC-библиотеките. 

Teтрациклин  

Направете 5 мг/мл изходен разтвор =  500 мг Хлортетрациклин (Sigma C4881)  
[съхранявайте субстанцията на -20oC]  
в 50 мл вода MilliQ 
+ 50 мл 99 % Алкохол (т. е. 50 % алкохол).  

Разбъркайте, за да се разтвори. 
Не филтрувайте ( 50 % алкохол ще стерилизира разтвора).  
Като използвате комби-наконечник от 12.5 мл, на позиция 5, отпипетирайте аликвоти 
от 1.25 мл в 50 стерилни епруветки Sarstedt от 1.5 мл. 
Надпишете всички епруветки върху капачките с T.  
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Съхранявайте остатъка в стерилна епруветка Falcon от 50 мл (надпишете епруветката: 
Teтрациклин, 5 мг/мл и датата). 
Работете при разреждане 1/400, т. е. аликвота от 1.25 мл в 500 мл среда = 12.5 мкг/мл 
крайна концентрация. 

Tетрациклинът се добавя към всички среди/агар, използвани за получаване на  
YAC-библиотеките. 

Kaнамицин  

Направете 25 мг/мл изходен разтвор =  2.5 г Kaнамицин моносулфат (Sigma K1377)  
[съхранявайте субстанцията на -20oC]  
в 100 мл вода MilliQ.   

Разбъркайте, за да се разтвори.  
Филтрувайте през 0.2 микронов филтър с капацитет 100 мл, като използвате вакуумна 
помпа, свързана с две големи Бюхнерови фунии.  
Запазете разтвора стерилен.  
Разфасовайте на 

15 аликвоти от по 5 мл в стерилни епруветки “бижу” от 7 мл  
(надпишете епруветките: Kанамицин, 25 мг/мл и датата)  
и 50 аликвоти от по 500 мкл в стерилни епруветки Sarstedt от 1.5 мл,  
като използвате пипета Gilson P1000.  

Надпишете всички епруветки върху капачките с K.  
Съхранявайте замразени на -20oC.  

За библиотеката 
PAC:  

работете при разреждане 1/1000, т. е. 
аликвота от 500 мкл в 500 мл среда  = 25 мкг/мл крайна 

концентрация  
За библиотеката 
cFugu:  

работете при разреждане 1/833, т. е. 
аликвота от 600 мкл в 500 мл среда   = 30 мкг/мл крайна 

концентрация  

Канамицинът се добавя към всички среди/агар, използвани за получаване на 
библиотеките PAC и cFugu в клетки на E. coli. 

0.5 M EDTA, pH 8  

Разтворете 186.1 г EDTA (динатриева сол на етилендиаминтетраоцетна киселина) 
в 900 мл вода MilliQ.  

Разбърквайте на магнитна бъркалка, като при потопен pH-електрод в буфера постепенно 
добавяйте субстанция натриева основа до стабилизиране рН на 8. (При добавянето на 
натриевата основа pH ще падне. Това позволява разтварянето на повече EDTA, при 
което pH ще се покачи отново – трябва да продължите по този начин, докато разтворът 
се избистри и рН се стабилизира). 
Използвайте мерителен цилиндър от 1 л, за да доведете обема до 1 л с вода MilliQ. 

Налейте в надписана колба Duran и преди употреба автоклавирайте. 
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1 М Tris/HCl, pH 7.4 или 8 

Разтворете 121.1 г Tris (Трис(Хидроксиметил)Аминометан) или (TRIZMA База) в 900 мл 
вода MilliQ. 

Разбърквайте на магнитна бъркалка, като при потопен pH-електрод в буфера 
постепенно добавяте конц. HCl капка по капка, използвайки пастьорова пипета и 
следейки непрекъснато рН, докато рН се стабилизира при 7.4 или 8. (Забележка. За това 
е необходим специален рН-електрод – единственият, който ние имаме в Ресурсния 
център е електродът Mettler Toledo Inlab 407, монтиран на рН-метъра Corning pH meter 
240).  

Сложете си предпазни очила, когато добавяте конц. HCl. 

След като постигнете точното рН, използвайте мерителен цилиндър от 1 л, за да доведете 
обема до 1 л с вода MilliQ. 

Налейте в надписана колба Duran и преди употреба автоклавирайте. 

1x TE, pH 8  

[TE = Tris/EDTA]  1x TE =  10 mM Tris  
1 mM EDTA  
pH8  

Отмерете около 800 мл вода MilliQ в мерителен цилиндър от 1 л. 

Прибавете  10 мл 1 M Tris/HCl, pH 8  
2 мл 0.5 M EDTA, pH 8 с пипети  

Доведете обема до 1  л с вода MilliQ. 
Разбъркайте. 

Налейте в надписани колби Duran и преди употреба автоклавирайте. 

5 mM EDTA, pH 8 

1 л автоклавирана вода MilliQ.  
Прибавете 10 мл 0.5 M EDTA, pH 8. 

Сферопластиращ разтвор 

1 M Сорбитол 
20 mM EDTA 
10 mM Tris/HCl, pH 7.4 
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За 5 л, разтворете 911 г Сорбитол в 4 л вода MilliQ (това се прави най-лесно като 
сорбитолът се добавя постепенно към водата при разбъркване).  

Прибавете 200 мл 0.5 М EDTA, pH 8. 
Прибавете 50 мл 1 M Tris/HCl, pH 7.4. 
Доведете до марката за 5 л в чашата и разбъркайте, за да смесите добре. 
Внимателно налейте по 500 мл в 10 колби Duran. 
Надпишете колбите и ги автоклавирайте преди употреба.  

YLS 

1 % Литиев додецилсулфат (Sigma L4632) 
100 mM EDTA 
10 mM Tris/HСl 

За 2 л 

Сложете ръкавици и маска на лицето. 

Много внимателно претеглете 20 г LDS (Lithium dodecyl sulphate = Docecyl lithium 
sulfate = Lauryl sulfate, Lithium salt) в паничка за мерене на везна. Внимателно ги 
изсипете в чаша от 2 л, без да позволите на субстанцията да се разпраши. Покрийте 
чашата с парафилм и я върнете обратно в лабораторията. Добавете 1 л вода MilliQ, 
покрийте с парафилма и разбъркайте, за да се разтвори. След като LDS се разтвори, 
можете да свалите маската за лице.  

Прибавете 400 мл 0.5 M EDTA, pH 8. 
Прибавете 20 мл 1 M Tris/HСl, pH 8. 

Излейте в мерителен цилиндър от 2 л, доведете обема до 2 л чрез добавянето на вода 
MilliQ. Сложете нов парафилм отгоре върху мерителния цилиндър, за да разбъркате.  

Филтрувайте през 0.2 микронов филтър с капацитет 500 мл, като използвате вакуумна 
помпа, свързана с две големи Бюхнерови фунии. Ще са ви нужни 4 филтъра за всеки 
направен разтвор от 2 л. 

Съхранявайте на стайна температура.  

70 % Алкохол 

Зa 1 л 

Когато използвате 99 % Алкохол: 700 мл алкохол + 300 мл вода MilliQ.  
Когато използвате 96 % Алкохол: 730 мл алкохол + 270 мл вода MilliQ.  
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GLI/1998/3/11 

 

96-ямкови YAC-библиотеки: Копиране 

 

Материали.  

96-ямкови плаки: Falcon # 3072 (плоскодънни)  
Хранителна среда – YPD за библиотеката CEPH MegaYAC  
SD за библиотеките ICI и ICRF   
Ампицилин (виж GLI/1998/3/7)  
Тетрациклин (виж GLI/1998/3/7)  
Колби Duran от 500 мл с 200 мл глицерол, стерилни  
Устройство за накапване в ямки (Labsystems #831)  
Касета със стерилни шлаухи за накапващото устройство  
Апарат за озвучаване 
Decon (детергент) 
Абсолютен алкохол в пръскалка  
70 % алкохол  
Плака за пикиране на колонии Hybaid за стерилизиране на устройството за решетъчна посявка  
Ръчните реплики ще изискват още: агар SD или YPD + амп + тет  
Петриеви панички (Falcon #1058)  
Филтри Hybond N (RPN119N)  
”Таралеж” (96 иглено устройство за репликите)  

Надписване на плаките 

Надпишете плаките с цветни маркери съгласно следните кодове:  

Синьо “за посявка”  
Черно “за работна”  
Червено “за копирна”  
Зелено “за архивна” (ще е необходима много рядко). 

Плаките се надписват както върху капаците, така и от дясната страна на долната паничка. 

Надписът на капака трябва да бъде следният:  

Код Дата Плака   

номер  
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Кодовете, които се използват за всяка от библиотеките, са:  

ICI - RA  

ICRF - ICRF  

CEPH - M  

Запълване на плаките 

Петък  Използвайте устройството за накапване на ямките в Yac-бокса, за да напълните 
90-те надписани плаки (по 2 копия от 45-те плаки). Накапете 120 мкл/ямка YPD + амп + 
тет.  

Покрийте добре плаките с опаковъчно фолио или ги сложете в найлонови пликчета и 
през празниците ги съхранявайте на 4oC. Стерилизирайте шлауха.  

Седмица 2  

Понеделник  Използвайте устройството за решетъчна посявка, за да направите по ДВЕ 
копия от всяка от 45-те плаки.  

1. Заредете устройството с 96-те дебели връхчета. Трябва да сте сигурни, че 
поставяте връхчетата на точното място в главата на устройството (= горе вляво 
на всяка група от по 4 дупки, като бутонът за заключване трябва да сочи навън 
от вас). Озвучете, най-напред в слаб детергент, а след това в MilliQ. Разклатете и 
намокрете в 100 % алкохол, поставете в сушилнята. Трябва да направите това 
най-напред, така че устройството да е сухо преди да го монтирате. 
ВНИМАВАЙТЕ, ТО ЩЕ Е ГОРЕЩО!  

2. Извадете изходните плаки CEPH Mega-Yac от фризера. Използвайте копието “за 
копиране”, занесете го в Yac-бокса и махнете лепенките от плаката. 

3. Докато плаките се размразяват, монтирайте устройството върху апарата за 
решетъчна посявка и изберете програмата, която е зададена предварително, 
наречена -- rep96x2.rep.  

4. Заредете празни 96-ямкови плаки, налейте 70 % алкохол в алкохолната баня  

 Изходни плаки   
Направление 

Плаки  
      

  1     1-G 3-G     
  2     1-W 3-W     
  3     2-G 4-G     
  4     2-W 4-W   Нагревател  
              EtOH  

и стартирайте програмата, за да я тестирате дали извършва точно това, което 
желаете да извърши. 
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5. Когато сте удовлетворени, че всичко е ОК, тогава заредете първите 4 изходни 
плаки и съответните копирни плаки в съответните места. Веднага след като 
отворите капаците, затворете апарата, за да изпитате и запазите стерилността.  

6. Започнете копирането. Трябва да сте сигурни, че то започва от плака 1 копие 1.  
7. Заредете следващите панички, като сте готови да ги смените след приключване 

на копирането.  
8. Когато завърши цялото копиране, върнете изходните плаки във фризера за 

“копирни” плаки, след като сте ги затворили с нови лепенки в Yac-бокса.  
9. Поставете всички новокопирани плаки върху подноси, завийте ги в големи 

жълти пликове, като сложите вътре съд със стерилна вода MilliQ и инкубирайте 
на 30oC.  

10. Демонтирайте устройството и го поставете в неговата алкохолна баня. 

Сряда Като използвате клатачката за плаки, разбъркайте всички инкубиращите се 
плаки и ги върнете обратно в инкубатора на 30oC. 

Четвъртък Надпишете вашите плаки за следващата седмица – синьо “за посявка”, черно 
“за работна”.  

Прегледайте списъка, за да видите кои плаки с кой цвят да маркирате. Маркирайте 613 
- 810 включително (= 80 плаки).  

Петък  

1. Използвайте устройството за накапване на ямките в Yac-бокса, за да запълните 
80-те маркирани плаки.  
Накапете 120 мкл/ямка YPD + амп + тет. 
Добре покрийте плаките с опаковъчно фолио или ги поставете в найлонови 
пликчета и през празниците ги съхранявайте на 4oC.  
Оставете устройството за пълнене на ямките в Yac-бокса при включен бокс. Най-
напред обаче промийте шлауха със СТЕРИЛНА вода MilliQ.  

2. Извадете 88-те плаки, които копирахте в понеделник (ако е възможно, ги 
оставете до след обяд). Пригответе необходимото количество колби с 40 % 
глицерол чрез добавянето на YPD до марката за 500 мл. СЛЕД ТОВА прибавете 
амп + тет във всяка колба. Пригответе 3 колби от по 500 мл.  

3. Проверете дали плаките са прораснали. Разклатете всяка плака върху плота и 
след това добавете 120 мкл/ямка 40 % глицерол. Опитайте да разбъркате 
непосредствено преди добавянето на глицерола, за да нямат време клетките да се 
утаят.  

4. Замразете плаките в съответните фризери, т. е. плаките за посявка във фризера 
“копия за посявка” – и САМО ТОГАВА изхвърлете старите плаки, от които сте 
копирали (в сините торбички за автоклавиране). СЛЕД КАТО ЗАМЕНИТЕ 
СТАРИТЕ ПЛАКИ С НОВИ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ ИМАТ 
ПЪЛНИЯ БРОЙ ОТ 8 ПЛАКИ/ ОТДЕЛЕНИЕ. 

Седмица 3  

Понеделник  Използвайте устройството за решетъчна посявка, за да направите по 
ЕДНО копие от 80-те плаки, които напълнихте в петък.  
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1. Заредете устройството с 96-те дебели връхчета. Трябва да сте сигурни, че 
поставяте връхчетата на точното място в главата на устройството (= горе вляво 
на всяка група от по 4 дупки, така че бутонът за заключване да сочи навън от 
вас). Озвучете, най-напред в слаб детергент, а след това в MilliQ. Разклатете и 
намокрете в 100 % алкохол, поставете в сушилнята. Трябва да направите това 
най-напред, така че устройството да е сухо преди да го заредите. 
ВНИМАВАЙТЕ, ТО ЩЕ Е ГОРЕЩО!  

2. Извадете изходните плаки CEPH Mega-Yac от фризера. Вземете копието 
“за копиране”, занесете го в Yac-бокса и махнете лепенките от плаката.  

3. Докато плаките се размразяват, монтирайте устройството върху апарата за 
решетъчна посявка и изберете програмата - rep96x1.rep. 

4. Заредете празни 96-ямкови плаки и налейте 70 % алкохол в алкохолната баня  

 Изходни плаки   Направление 
Плаки       

  1 5   1 5     
  2 6   2 6     
  3 7   3 7     
  4 8   4 8   Нагревател 
              EtOH  

и стартирайте програмата, за да я тестирате дали извършва точно това, което 
желаете да извърши.  

5. Когато сте удовлетворени, че всичко е ОК, тогава качете първите 8 изходни 
плаки и съответните “копирни” плаки на съответните им места. Веднага след 
като отворите капаците, затворете апарата, за да изпитате и запазите 
стерилността.  

6. Започнете копирането. Трябва да сте сигурни, че то започва от плака 1 копие 1.  
7. Заредете следващите панички, като сте готови да ги смените след приключване 

на копирането.  
8. След като приключи цялото копиране, върнете изходните плаки във фризера за 

“копирни” плаки, след като сте ги затворили с нови лепенки в Yac-бокса.  
9. Поставете всички новокопирани плаки върху подноси, завийте ги в големи 

жълти пликове, като сложите вътре съд със стерилна вода MilliQ и инкубирайте 
на 30oC.  

10. Демонтирайте устройството и го поставете в неговата алкохолна баня. 

Сряда Като използвате клатачката за плаки, разклатете всички инкубиращи се плаки и 
ги върнете обратно в инкубатора на 30oC. 

Четвъртък Надпишете вашите плаки за следващата седмица – синьо “за посявка”, черно 
“за работна”.  

Прегледайте списъка, за да видите кои плаки с кой цвят да маркирате. Маркирайте 811 
- 984 включително (= 82 плаки).  
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Петък  
1. Използвайте устройството за запълване на ямки в Yac-бокса, за да запълните 82-те 

маркирани плаки.  
Накапете 120 мкл/ямка YPD + амп + тет. 
Добре покрийте плаките с опаковъчно фолио или ги поставете в найлонови 
пликчета и през празниците ги съхранявайте на 4oC.  
Оставете устройството за пълнене на ямките в Yac-бокса при включен бокс. Най-
напред обаче промийте шлауха със СТЕРИЛНА вода MilliQ.  

2. Извадете 80-те плаки, които копирахте в понеделник (ако е възможно, ги 
оставете до след обяд). Пригответе необходимото количество колби с 40 % 
глицерол чрез добавянето на YPD до марката за 500 мл. СЛЕД ТОВА прибавете 
амп + тет във всяка колба. Пригответе 3 колби от по 500 мл.  

3. Проверете дали плаките са добре прораснали. Разклатете всяка плака върху 
плота и след това добавете 120 мкл/ямка 40 % глицерол. Опитайте да разбъркате 
непосредствено преди добавянето на глицерола, за да нямат време клетките да се утаят.  

4. Замразете плаките в съответните фризери, т. е. плаките за посявка във фризера 
“копия за посявка” – и САМО ТОГАВА изхвърлете старите плаки, от които сте 
копирали (в сините торбички за автоклавиране). СЛЕД КАТО ЗАМЕНИТЕ 
СТАРИТЕ ПЛАКИ С НОВИ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ ИМАТ 
ПЪЛНИЯ БРОЙ ОТ 8 ПЛАКИ/ ОТДЕЛЕНИЕ. 

Седмица 4 
Понеделник Използвайте устройството за решетъчна посявка, за да направите по ЕДНО 
копие от 82-те плаки, които напълнихте в петък.  

1. Заредете устройството с 96-те дебели връхчета. Трябва да сте сигурни, че 
поставяте връхчетата на правилното място в главата на устройството (= горе 
вляво на всяка група от по 4 дупки, така че бутонът за заключване да сочи навън 
от вас). Озвучете, най-напред в слаб детергент, а след това в MilliQ. Разклатете и 
намокрете в 100 % алкохол, поставете в сушилнята. Трябва да направите това 
най-напред, така че устройството да е сухо преди да го заредите. 
ВНИМАВАЙТЕ, ТО ЩЕ Е ГОРЕЩО!  

2. Извадете изходните плаки CEPH Mega-Yac от фризера. Вземете копието 
“за копиране”, занесете го в Yac-бокса и махнете лепенките от плаката.  

3. Докато плаките се размразяват, монтирайте устройството върху апарата за 
решетъчна посявка и изберете програмата - rep96x1.rep. 

4. Заредете празни 96-ямкови плаки и налейте 70 % алкохол в алкохолната баня 

 Изходни плаки   
Направление 

Плаки 
      

  1 5   1 5     
  2 6   2 6     
  3 7   3 7     
  4 8   4 8   Нагревател 
              EtOH  
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и стартирайте програмата, за да я тестирате дали извършва точно това, което 
желаете да извърши. 

5. Когато сте удовлетворени, че всичко е ОК, тогава заредете първите 8 изходни 
плаки и съответните копирни плаки (“реплика”) на съответните им места. 
Веднага след като отворите капаците, затворете апарата, за да изпитате и 
запазите стерилността.  

6. Започнете копирането. Трябва да сте сигурни, че то започва от плака 1 копие 1.  
7. Заредете следващите панички, като сте готови да ги смените след приключване 

на копирането.  
8. Когато завърши цялото копиране, върнете изходните плаки във фризера за 

“копирни” плаки, след като сте ги затворили с нови лепенки в Yac-бокса.  
9. Поставете всички новокопирани плаки върху подноси, завийте ги в големи 

жълти пликове, като сложите вътре съд със стерилна вода MilliQ и инкубирайте 
на 30oC.  

10. Демонтирайте устройството и го поставете в неговата алкохолна баня. 

Сряда Като използвате клатачката за плаки, разклатете всички инкубиращи се плаки и 
ги върнете обратно в инкубатора на 30oC. 

Петък  

1. Извадете 82-те плаки, които копирахте в понеделник (ако е възможно, ги 
оставете до след обяд). Пригответе необходимото количество колби с 40 % 
глицерол чрез добавянето на YPD до марката за 500 мл. СЛЕД ТОВА прибавете 
амп + тет във всяка колба. Пригответе 3 колби от по 500 мл.  

2. Проверете дали плаките са добре прораснали. Разклатете всяка плака върху 
плота и след това добавете 120 мкл/ямка 40 % глицерол. Опитайте да разбъркате 
непосредствено преди добавянето на глицерола, за да нямат време клетките да се 
утаят.  

3. Замразете плаките в съответните фризери, т. е. плаките за посявка във фризера 
“копия за посявка” – и САМО ТОГАВА изхвърлете старите плаки, от които сте 
копирали (в сините торбички за автоклавиране).  

СЛЕД КАТО ЗАМЕНИТЕ СТАРИТЕ ПЛАКИ С НОВИ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ 
ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ ИМАТ ПЪЛНИЯ БРОЙ ОТ 8 ПЛАКИ/ ОТДЕЛЕНИЕ. 
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GLI/1998/3/12 

 

Получаване на глицеролни плаки 4x4 с YAC-клонове 

 

Необходими материали 

YAC-плаки от копията за посявка в библиотеката  
Апарат за озвучаване  
Decon 90 (детергент) 
Абсолютен алкохол в пръскалка  
Агар SD в плаки Hybaid за пикиране на колонии (за библиотеката ICI)  
Агар YPD в плаки Hybaid за пикиране на колонии (за библиотеката CEPH MegaYAC)  
Предварително нарязани мембрани Hybond N  
Пинсети със сини щипки  
Абсолютен алкохол в бутилка  
Бунзелова горелка  
Шпатула за посявка  
Предварително нарязана хартия 3MM, стерилизирана 
50 % глицерол в среда SD или YPD + ампицилин + тетрациклин  
Плаки Hybaid за пикиране на колонии 

Метод  

Подготовка 

До момента единствените библиотеки, които са били създадени по този начин, са 
библиотеките ICI и CEPH MegaYAC.  

Плаките с агар могат да се излеят предварително и да се съхраняват на 4oC в хладилна 
камера (виж метода в GLI/1998/3/2). 

1. Размразете необходимите плаки от копието за посявка на библиотеката. Върху 
филтър под формата на решетка 4х4 се посяват 16 изходни плаки, така че 
изходните плаки се размразяват на групи по 16. 

2. Стерилизирайте устройството за решетъчна посявка. Най-напред го проверете 
дали е заредено със съответните връхчета (96 тънки (0.6 мм) връхчета). Ако 
връхчетата трябва да се сменят, поставете устройството в неговия пластмасов 
кожух, с бутона за заключване, сочещ навън от вас. Махнете намиращите се там 
връхчета и ги сменете с 96 тънки връхчета, като поставите връхчето, отговарящо 
на ямка А1, в горната лява дупка на устройството. (Това е временна мярка, 
докато се сдобием с три отделни устройства). Най-напред занесете устройството, 
както е в пластмасовия кожух, до водната баня за озвучаване. Банята трябва да е 
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напълнена с дестилирана вода до марката и да се капне малко детергент (Decon 90). 
Внимателно поставете устройството в щипката и след като се уверите, че е 
защипано здраво, го спуснете в озвучаващата баня, докато се потопи, без обаче 
връхчетата да докосват дъното. Сега банята може да се включи, отпред долу 
вдясно. Задайте време десет минути, като първо натиснете иконката за часовник, 
след това въведете “10” и най-накрая натиснете иконката отляво на цифрите  
(вертикална линия в кръг). Оранжевата индикаторна лапмичка показва, че сега 
банята озвучава. НЕ ПЪХАЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВЪВ ВОДАТА ПО ВРЕМЕ НА 
ОЗВУЧАВАНЕТО! След приключване на 10-те минути изключете банята, 
извадете устройството и излейте водата. Това може да се направи като изгребете 
водата или като използвате сифона и накрая попиете водата с хартиени 
кърпички. Сега напълнете банята само с дестилирана вода, отново потопете 
устройството и озвучете още 10 минути.  

Накрая на процедурата банята се изключва и устройството се изважда. Много 
внимателно изтръскайте устройството, за да отстраните излишната вода. Сега 
напръскайте устройството над мивката с абсолютен алкохол, като използвате 
пръскалка. Отново изтръскайте устройството и го поставете в сушилнята за 
30 минути.  

Когато устройството изсъхне, използвайте хартиени кърпички, за да хванете 
дръжката, която сега е гореща и оставете устройството върху плота, за да се 
охлади, преди да го монтирате върху робота.  

3. Когато работите в проточния ламинарен бокс за YAC (Yac-бокс), маркирайте 
необходимия брой филтри Hybond. Носете ръкавици. Стерилизирайте 
пинсетите с плоски краища и сини щипки чрез потапяне в 100 % алкохол и 
обгаряне. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ДЪРЖИТЕ АЛКОХОЛА И ОТКРИТИЯ 
ПЛАМЪК В ПРОТИВОПОЛОЖНИТЕ ЪГЛИ НА БОКСА. Плотът в бокса трябва 
предварително да е напръскан с 70 % алкохол и избърсан, така че спокойно 
можете да оставяте пинсетите върху него.  

Взeмете мембрана и я положете върху обвиващата я хартия. Надпишете я като 
използвате маркер тип Edding 1800 отгоре вляво върху мембраната, както 
следва:  

X  
X  
X  

След като маркирате всички Hybond-мембрани, използвайте стерилните 
обгорени пинсети със сини щипки, за да повдигнете и сложите всяка мембрана 
върху повърхността на агара в плаката за пикиране на колонии Hybaid. 
Мембраната трябва да се положи абсолютно гладко, без въздушни мехурчета 
отдолу. Мембраните Hybond N са чувствителни, когато под тях има голямо 
количество дребни въздушни мехурчета. За да ги отстраните, потопете 
стъклената шпатула в чаша с абсолютен алкохол и я обгорете за стерилизиране. 
След като се охлади шпатулата, може да се прекара неколкократно отгоре върху 
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мембраната, избутвайки всички въздушни мехурчета към ръба и навън. По-
лесно е да обработите всички мембрани накрая, така че да не е необходимо да 
стерилизирате отново и отново шпатулата. Не използвайте пинсетите за 
отстраняване на въздушни мехурчета, тъй като те надраскват повърхността на 
мембраната и по този начин дребните колонии няма да растат добре върху 
решетката 4х4. 

Използване на робота PBA  

1. Монтирайте устройството върху неговия държател. Краят с бутона за заключване 
да сочи назад, а скобата откъм гърба да бъде изтеглена наляво. След като 
устройството е изцяло монтирано и подравнено с предната страна на държателя, 
приплъзнете скобата откъм гърба в обратната посока, така че устройството да се 
затвори вътре. Затворете вратата. 

2. Щракнете два пъти с мишката върху иконката за решетъчното устройство и 
роботът ще включи съответната основна програма. Програмата започва с 
придвижване на устройството към обичайното му място назад вляво и връщането 
му след това в мястото за зареждане. Внимавайте кутията за подаване на въздух 
върху проточния ламинарен бокс да бъде включена. 

3. Щракнете върху менюто “file” на екрана горе и приплъзнете надолу, докато се 
засвети командата “open”. Когато се появят запаметените файлове, маркирайте 
програмата, наречена 4x41glyc.grd и след това програмата, която искате да се 
качи. Тази програма ползва 16 изходни плаки и една целева плака с профил на 
решетката 4х4 за главата с 96 фини връхчета. 
Стъпките на стерилизиране са:  
баня 3 (70 % алкохол)    10 секунди  
баня 4 (нагревател)    5 секунди 
изсушаване на въздух   15 секунди 

Забележка. По-бърз начин да качите програмата, ако сте я използвали наскоро, е 
да я маркирате, когато се покаже в менюто “file” в списъка на четирите последно 
използвани програми. 

4. Когато се уверите, че програмата изглежда подобаващо, изпробвайте един празен 
ход, като щракнете върху “run programme”. Програмата ще ви попита дали искате 
да започнете в позиция 1, плака 1. Ако да, щракнете ОК, ако не (поради 
прекъсване на предишния ход), задайте отново за двете фигури 1. Докато роботът 
прави своя пробен ход, се уверете, че той извършва всичко точно, както се очаква.  

5. В края на пробния ход отворете робота и поставете плаката Hybaid за алкохолната 
баня. Нейното място е отпред на нагревателя. Внимавайте плаката наистина да е 
поставена добре преди добавянето на 70 % алкохол. Напръскайте черната 
пластмасова платформа вляво с 70 % алкохол. 

6. Заредете първите 8 изходни плаки на статива. Много е важно плаките да са добре 
застопорени в статива. Когато стативът застане в позиция ляво на робота, се 
уверете че всички плаки са наредени правилно, като ги погледнете на нивото на 
очите. Една неправилно поставена плака ще бъде по-високо от правилно 
поставените. 
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7. Поставете целевата плака с Hybond-мембраната в първа позиция върху втория 
статив. Плаките за пикиране на колонии са по-големи от 96-ямковите плаки и 
прилягат много по-плътно в статива. Важно е обаче, те да са изцяло обхванати от 
статива, иначе могат да се изместят по време на посявката, при което профилът на 
решетката върху филтъра ще бъде съвсем случаен.  

8. Внимателно махнете капаците от паничките, поставяйки ги върху черната 
пластмасова платформа отляво в робота. Отстранете капаците, като започнете с 
най-отдалечените плаки, за да не надвесвате ръцете си над отворените плаки 
(поставете капаците след посявката в обратен ред). Отворете капака на целевата 
плака с агар. Затворете вратата. 

Зареждане на робота: 

 Изходни плаки    Засяти плаки       
  1  5    X          
  2  6              
  3  7              
  4  8            Нагревател 
                EtOH  

9. Задействайте програмата.  

След завършване на първите 8 плаки програмата ще поиска да заредите 
следващите изходни плаки (9-16). Сложете капаците на плаки 1-8 и ги извадете, 
заредете плаки 9-16, отворете капаците, затворете вратата на робота и натиснете 
иконката ОК. Сега роботът ще извърши посявка на втората половина от решетката 
върху филтъра. 

10. Понякога програмата може да спре по средата. Щракнете бутона ОК и апаратът за 
решетъчна посявка ще се върне към екрана за стартитане. Отворете отново 
програмата за апарата. Ако програмата изпише “speed out of range” (скорост извън 
обхвата), натиснете иконката “abort” и вашата изходна програма ще се 
възстанови. След като стартирате програмата, ще бъдете попитани дали искате да 
започнете в позиция “х”. Нормално е роботът вече да е направил посявка от тази 
позиция и ако сте забелязали това, за по-сигурно въведете следващата позиция и 
продължете от нея. Ако не сте сигурни, тогава продължете от предложената ви 
позиция и най-лошото, което може да се случи е, че в тази позиция ще има двойна 
следа (от един и същи клон). Всеки път, преди да премине към следващата плака, 
устройството ще се стерилизира. 

11. Повторете този цикъл, 7-9, толкова пъти, колкото мембрани сте приготвили да 
посеете. 

12. В края на процедурата:  

- отново замразете изходните плаки  
- инкубираите засятите под формата на решетка плаки с мембрани 
- ако времето ви позволява, озвучете отново устройството, за да е готово за 
следващото лице. 
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Инкубиране на засятите мембрани 

Поставете агаровите плаки, с дъната нагоре, завити в опаковъчно фолио, в инкубатора 
на 30oC за два дни. 

Поставяне на мембраните върху хартия, напоена с глицерол 

1. Прибавете равен обем среда SD или YPD в колба Duran с автоклавиран 
глицерол. Прибавете ампицилин и тетрациклин до необходимата крайна 
концентрация, напр.:  
100 мл глицерол  
добавете 100 мл среда  
+ 200 мкл ампицилин   
+ 500 мкл тетрациклин 

2. Работете в Yac-бокса. Излейте малко от 50 % глицерол в голяма стерилна 
петриева паничка. Стерилизирайте пинсетите със сини щипки чрез обгаряне в 
алкохол и след това ги използвайте, за да вземете лист предварително отрязана, 
автоклавирана хартия 3ММ и я натопете в глицерола. Повдигнете хартията с 
пинсетите и я оставете да се изцеди. Малко преди да спре да капе, поставете 
хартията в плака Hybaid за пикиране на колонии, като внимавате да няма 
въздушни мехурчета под хартията. Ако има въздушни мехурчета, хартията може 
да се повдигне и сложи отново. 
Ако количеството глицерол е неподходящо, то може да се коригира или чрез 
изливане на излишния глицерол, като плаката се наклони, или чрез добавяне на 
допълнителен глицерол, ако хартията е прекалено суха. 

3. Надпишете тази плака на капака с:  

име на лабораторията   
дата  
брой плаки, съдържащи се в решетката  
Начертайте също червена линия около капака и дъното в левия ъгъл. 

4. Вземете агаровата плака със засятата мембрана и внимателно повдигнете 
мембраната с пинсети. Това се постига най-лесно като се използват пинсети, за 
да се повдигне десният край на мембраната, отлепи се от агара и се провлачи по 
дължина на плаката, докато стане възможно да се подхване и левият край на 
мембраната с втори чифт пинсети. Внимателно поставете мембраната върху 
напоената с глицерол хартия, като я сложите по такъв начин, че да няма 
въздушни мехурчета под нея. Когато използвате пинсетите, за да повдигнете 
мембраната, трябва да внимавате много да не докоснете някои от колониите. 
Ако са се образували въздушни мехурчета, се опитайте да повдигнете и върнете 
обратно мембраната. 

5. Сега плаките са готови за замразяване, С КАПАЦИТЕ НАГОРЕ, във 
фризера на -20oC. Изхвърлете старите 4х4 плаки, които подменяте. 

6. Последната ви задача се състои в попълването на нови документи и 
поставянето им в съответната папка. 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ГЕНОМНИ БИБЛИОТЕКИ  

 

 71

 
 

GLI/1998/3/13 

 

384-ямкови библиотеки в E. coli: Кондензиране от 96-ямкови и копиране  

 

Mатериали 

384-ямкови плаки, напълнени със среда - Genetix (X7001) или Nunc 242757A [LS/18.1]  
Водна баня за озвучаване (Decon FS1006)  
Детергент (Decon 90)  
70 % алкохол  
Плаки за пикиране на колонии Hybaid за стерилизиране на устройството за решетъчна 
посявка (CONS1001)  

Кондензиране на 96-ямкова библиотека до 384-ямкова с робота за решетъчна посявка 
PBA  

1. Извадете 96-ямковите плаки за кондензиране от фризера и ги размразете.  
2. Стерилизирайте устройството за решетъчна посявка. Най-напред се уверете, че 

то е заредено със съответните връхчета (96 тънки (0.6 мм) връхчета). Ако 
връхчетата трябва да се сменят, поставете устройството в неговия пластмасов 
кожух, с бутона за заключване навън от вас, свалете наличните връхчета и ги 
сменете с 96 тънки връхчета. Занесете устройството, така както си е в 
пластмасовия кожух, до водната баня за озвучаване. Банята трябва да се напълни 
с дестилирана вода до марката и да се капне детергент (Decon 90). Поставете 
устройството внимателно в щипките и след като се уверите, че е защипано 
здраво, го спуснете в озвучаващата баня, докато се потопи, без обаче връхчетата 
да докосват дъното. Банята може вече да се включи (от предната страна долу 
вдясно). Задайте време десет минути, като най-напред натиснете иконката за 
часовник, след това въведете “10” и най-накрая натиснете иконката отляво на 
цифрите (вертикалната линия в кръг). Оранжевата индикаторна лампичка 
показва, че в момента банята озвучава. НЕ БЪРКАЙТЕ С РЪЦЕ ВЪВ ВОДАТА 
НА ОЗВУЧАВАЩАТА БАНЯ! След приключване на 10-те минути изключете 
банята, изплакнете устройството и излейте водата. Това може да се направи или 
като водата се изгребе или като се използва сифонът. Най-накрая попийте водата 
с хартиени кърпички. Сега напълнете банята само с дестилирана вода, потопете 
отново устройството и озвучете още 10 минути.  

В края на процедурата банята се изключва и устройството се изважда. Много 
внимателно изтръскайте устройството от излишната вода. Сега полейте 
устройството над мивката с абсолютен алкохол в пръскалка. Отново изтръскайте 
устройството и го поставете в сушилнята за 30 минути.  
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След като устройството изсъхне, го хванете за дръжката, която сега е гореща, с 
хартиени кърпички и го оставете на плота да се охлади, преди да го монтирате 
върху робота.  

Използване на робота Flexys  

1. Монтирайте устройството върху неговия държател. Краят с винта за заключване 
да сочи назад, а скобата отзад да бъде изтеглена наляво. След като устройството 
е изцяло монтирано и изравнено с предната част на държателя, спуснете задната 
скоба върху винта, така че устройството да се заключи вътре. Затворете вратата.  

2. Щракнете два пъти с мишката върху иконката за робота и той ще се включи в 
съответната основна програма. Програмата започва с придвижването на 
устройството назад и наляво към неговата обичайна позиция и след това обратно 
в позицията за монтиране. Проверете дали кутията за подаване на въздух върху 
проточния ламинарен бокс е включена.  

3. Щракнете върху менюто “file” горе на екрана и слезте надолу, докато се засвети 
инструкцията “оpen”. След като се появят запаметените файлове, маркирайте 
програмата наречена 96cond.grd и след това програмата, която искате да качите. 
Тази програма използва 8 изходни плаки (96-ямкови) и 8 целеви плаки (384-
ямкови). Програмата ще направи по четири копия от всяка 384-ямкова плака, 
което лесно може да се зададе, ако е необходимо. Стъпките на стерилизиране са:   

баня 3 (70 % алкохол)    10 секунди 

баня 4 (нагревател)         5 секунди 

сушене на въздух            15 секунди 

Забележка. Ако сте използвали програмата наскоро, един по-бърз начин да я 
качите е като я маркирате, когато се появи в менюто “file” заедно с четирите 
последно използвани програми. 

4. След като се уверите, че програмата изглежда подобаващо, изпробвайте един 
празен ход, като щракнете върху “run programme”. Програмата трябва да ви 
попита дали искате да започнете при следа (петно) 1, плака 1. Ако да, щракнете 
ОК, ако не (понеже предишният ход е прекъснат), задайте за двете фигури 
отново 1. Докато роботът прави своя пробен ход, проверете дали той извършва 
всичко точно, както се очаква.  

5. В края на пробния ход отворете робота и поставете плаката Hybaid за 
алкохолната баня. Нейното място е пред нагревателя. Уверете се, че плаката е 
наистина добре поставена преди добавянето на 70 % алкохол, който трябва да 
запълни ¾ от банята. Напръскайте черната пластмасова платформа отляво с 70 % 
алкохол.  

6. Отсега нататък носете ръкавици. Сложете първите 8 изходни плаки на статива. 
Много е важно плаките да са обхванати изцяло от статива. След като поставите 
статива върху робота отляво, проверете дали всички плаки са поставени 
правилно, като ги погледнете на равнището на очите. Една неправилно поставена 
плака ще стърчи над правилно поставените. Следвайте плана по-долу.  
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7. Поставете 384-ямковите целеви плаки на втория статив. Тези 384-ямкови плаки 
са по-големи от 96-ямковите и прилягат много по-плътно в стативите. Важно е, 
те да са изцяло поместени в статива, иначе могат да се изместят по време на 
кондензирането на библиотеката. Следвайте плана по-долу.  

8. Внимателно отворете капаците на паничките и ги поставете върху черната 
пластмасова платформа в робота отляво. Отворете капаците като започнете от 
най-отдалечените плаки, за да избегнете надвесването на вашите ръце над 
отворените плаки (затворете капаците след посявката в обратния ред). Отворете 
капака на целевата плака с агар. Затворете вратата.  

Зареждане на робота: 

 
Изходни плаки 

   (96-ямкови) 
  

Копирни плаки 

   (384-ямкови)  
      

  1 5   1.1 2.1       
  2 6   1.2 2.2       
  3 7   1.3 2.3       
  4 8   1.4 2.4     Нагревател 
                EtOH 

9. Задействайте програмата.  
10. Понякога програмата може да спре по средата. Натиснете бутона ОК и роботът 

ще се върне към началния си екран. Отворете отново програмата на робота. Ако 
програмата изпише “speed out of range” (скорост извън обхвата), натиснете 
иконката “abort” и вашата изходна програма ще се възстанови. Когато стартирате 
програмата отново, ще бъдете попитани дали искате да започнете от следа 'x'. 
Нормално е роботът вече да е направил посявка от тази следа; ако сте забелязали 
това, за по-сигурно въведете следващата позиция и продължете от нея. Ако не 
сте сигурни, тогава продължете от предложената ви следа и най-лошото, което 
може да се случи е, че на това място ще има двоен пренос (от едни и същи 
клонове). Устройството ще се стерилизира всеки път преди да премине към 
следващата плака.  

11. Повторете този цикъл, 7-9, толкова пъти, колкото са плаките за кондензиране и 
копиране.  

12. В края на процедурата:  
-замразете отново изходните плаки 
-инкубирайте 384-ямковите плаки. Завийте ги на групи по осем плътно в 
опаковъчно фолио и ги инкубирайте на 37oC. Сложете съд с вода MilliQ в 
термостата, тъй като съществува проблем с изпарението на средата от  
384-ямковите плаки. 
-ако времето ви позволява, отново озвучете устройството, за да е готово за 
следващото лице.  

Плаките с E. coli се инкубират през нощта на 37оC. На следващия ден извадете 
паничките, проверете ги за растеж, като ги държите внимателно срещу светлината, 
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сортирайте ги съгласно различните копирни номера, наредете ги една върху друга в 
групи по дванадесет и ги поставете в найлонови торбички, преди да ги замразите на -
70oC. Всички “архивни”, “копирни”, “за посявка” и “работни” плаки на библиотеката 
трябва да се поставят в различни фризери като предпазна мярка срещу размразяването им. 

Отбележете в протоколните бланки и във файла празните ямки за едно от копията на 
библиотеката. Отчетът се извършва, като върху светещ екран се поставя плака, пълна 
със синьо или черно оцветена среда, а върху нея плаката с растеж. Празните ямки 
изглеждат като ярки сини или черни кръгчета. В ямките с растеж черният или синият 
цвят са матови. 

Копиране на 384-ямкова библиотека с робота за решетъчна посявка Flexys 

1. Напълнете 384-ямковите плаки, както по-горе.  
2. Размразете плаките за копиране. 
3. Озвучете главата на устройството, както е описано по-горе.  
4. Заредете РВА-робота, както е описано по-горе, но въведете пограмата, наречена 

384cop.rep. Тя ще прави по 2 копия от всяка 384-ямкова плака. Ако е необходимо 
програмата може да се промени и да прави друг брой копия.  

Аранжиране на робота (за 2 копия на плака): 

 
Изходни плаки 

    (384-ямкови)  
  

Копирни плаки 

   (384-ямкови)  
      

  1     1.1 3.1       
  2     1.2 3.2       
  3     2.1 4.1       
  4     2.2 4.2     Нагревател 
                EtOH 

Продължете както в предишното описание за използването на робота (стъпки 4 – 12) и 
инкубирайте както преди. 

Копиране на 384-ямковата библиотека на ръка  

необходими допълнителни материали:  

384-иглен “таралеж”  
Бунзелова горелка  
Метанол в голяма петриева паничка   
Пластмасови панички за еднократна употреба  
Автоклавирана вода MilliQ  

Напълнете плаките, както по-горе.   
Работете в бокса за E. coli. Преди работа напръскайте със 70% алкохол и почистете.  
През цялото време носете ръкавици.   
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Поставете горелката в бокса от дясната страна. 
Поставете паничката с метанол от лявата страна.  
За да обгорите “таралежа”, го потопете в метанолната баня, ЗАТВОРЕТЕ капака на тази 
метанолна баня и едва след това обгорете “таралежа”. Важно е да държите метанола 
затворен и колкото е възможно по-далеч от горелката.  
Оставете “таралежа” на мястото му да се охлади.  
Поставете пред вас една до друга изходната плака и съответната надписана плака, 
пълна със среда, като внимавате двете плаки да са ориентирани правилно, с А1 в 
горния ляв ъгъл. Отворете капаците. 
Насочете “таралежа” в изходната плака право към дъната на ямките, като движите 
връхчетата напред-назад.  
Преместете “таралежа” в копирната плака, като отново движите връхчетата напред-
назад, за да инокулирате тази плака. 
[Забележка. Когато поставяте 384-игления “таралеж” в дадена плака, погледнете само 
предната редичка от връхчета, поставете ги правилно, тогава и останалите връхчета ще 
са с правилна ориентация.] 
Поставете “таралежа” в пластмасовата паничка, пълна с вода MilliQ, за да отмиете по-
голямата част от клетките. 
Щамповайте с “таралежа” върху хартиени кърпичи, за да го подсушите частично; след 
това следвайте метанолната баня и процедурата по обгаряне, описани по-горе.  
Докато “таралежът” се охлажда, затворете капаците на плаките, които току що сте 
копирали и пригответе следващия набор от плаки. 
Ако трябва да се направи повече от едно копие, тогава не е необходимо да обгаряте 
“таралежа” между всяко от копията на един и същи номер плака, а само, когато 
преминавате към нова изходна плака. 
Сменяйте често водната баня (изсипвайте съдържимото в съд с детергент). 
 
Инкубирането се провежда точно, както е описано по-горе.  
 
384-игленият “таралеж” се озвучава по същия начин, както и устройството на робота 
Flexys. 
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Част 4: Предоставяне на 
материал на потребители 
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GLI/1998/4/1 

 

Изпълнение на заявки за РАС-партиди и клонове 

 

ЗАЯВКИ ЗА РАС-ПАРТИДИ 

Всички РАС-партиди се съхраняват на -70oC под формата на клетъчни партиди и 
трябва да се изпратят на потребителя в сух лед в полистиренови кутии. 

Ето защо, първото нещо, което трябва да се направи сутринта, е заявките да се 
окомплектоват и пакетират в сух лед и да се занесат в офиса, така че да може 
доставчикът да се уведоми рано през деня да дойде и да ги вземе.  

Материали  

Полистиренова кутия  
Сух лед  
Тиксо  
Подходящи етикети 

Окомплектоване на заявки 

Първични партиди 

Те се състоят от пликчета, съдържащи 21 епруветки. Първичните партиди се 
съхраняват във фиризера на -70oC L49 на долния рафт. На рафта има син статив, чийто 
дупки са маркирани от А до U. Важно е да сте сигурни, че всеки плик съдържа 
21 епруветки, маркирани с всяка една от 21 букви от A до U. Като работите бързо, 
понеже епруветките не трябва да се размразяват, ги поставете в техните маркирани 
дупки на статива. След като се уверите, че съответните епруветки са налице, ги върнете 
отново в найлоновия плик и ги поставете в полистиренова кутия със сух лед. Важно е 
да сте сигурни, че има сух лед както под, така и над плика. Напълнете кутията догоре със 
сух лед.  

Отгоре върху сухия лед в предпазен найлонов плик поставете синя бланка с 
инструкции заедно с празна бланка за заявка. Залепете върху капака на кутията стикер 
‘Freeze on Arrival’ (замрази след пристигането) (разпечатан и съхраняван в голямата 
синя архивна папка (с лостче) за експедиране на РАС). 
Залепете капака на кутията отгоре с тиксо. 
Направете паметна записка докато съхраните актуално архивно копие на нашите 
първични партиди.  
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Вторични партиди 

Вторичните партиди от всяка първична партида са разпределени в 96-ямкови плаки и се 
съхраняват във фризера на -70oC L52 (на всички рафтове, надписани) или L49 (партида U). 
Заявените плаки се поставят на лед в полистиренова кутия, както по-горе. 
Отгоре върху сухия лед поставете синя бланка с инструкции в предпазен плик, заедно 
със съответните розови бланки за заявените партиди (тези бланки са важни за 
потребителя, за да идентифицира положителните партиди плаки) и празна бланка за 
заявка.  
Опаковайте кутията, както по-горе.  
Направете паметна записка докато съхраните актуално архивно копие на нашите 
вторични партиди. 

Индивидуални плаки 

Понастоящем не разполагаме с роботизирана техника, която да ни позволява да 
снабдяваме потребителите с редички и колонки. Поради това, след идентифицирането 
на пложителна плака, потребителите получават копие от тази плака, така че да могат 
сами да си направят редички и колонки. 

Необходими материали: 

384-ямкови плаки Genetix  
LB среда + канамицин (виж GLI/1998/4/1)  
384-иглен “таралеж”  
Бунзелова горелка  
Метанол в голяма петриева паничка  
Пластмасови панички за еднократна употреба  
Автоклавирана вода MilliQ  

Напълнете плаките с LB среда, както е описано в GLI/1998/4/1, като използвате робот 
за пикиране на колонии BioRobotics (или Genetix QFill). 
Инкубирайте отделна плака през нощта на 37oC, за да проверите за замърсяване. На 
другия ден, преди да поставите РАС-плаките, погледнете тази плака, за да се убедите, 
че тя не е замърсена. 
Вземете необходимите РАС-плаки от фризера за работни копия и ги размразете.  
Работете в проточния ламинарен бокс. Почистете го с 70 % алкохол преди работа.  
През цялото време носете ръкавици. 
Ако е необходимо, 384-игленият “таралеж” може да се озвучи по същия начин, както 
устройството за решетъчна посявка PBA. 
Поставете горелката отдясно в бокса.  
Сложете паничката с метанол отляво. 
За да обгорите “таралежа”, го потопете в метанолната баня, ВЪРНЕТЕ капака върху 
тази метанолна баня и едва тогава обгорете “таралежа”. Важно е да държите метанола 
затворен и колкото е възможно по-далеч от горелката. 
Оставете “таралежа” на мястото му да се охлади. 
Сложете една до друга изходната плака и съответната белязана плака, напълнена със 
среда, пред вас, като внимавате двете плаки да са ориентирани правилно с А1 в горния 
ляв ъгъл. Отворете капаците. 
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Сложете “таралежа’ в изходната плака, като го държите здраво и натискате надолу в 
замразените ямки, движейки внимателно връхчетата напред-назад. Върнете изходната 
плака в сухия лед.  
Прехвърлете “таралежа” в копирната плака, като отново движите връхчетата напред-
назад, за да инокулирате тази плака. 
[Забележка. Когато намествате 384-игления “таралеж” в плаката, погледнете само 
предната редичка от връхчета, поставете ги правилно, тогава и останалите връхчета ще 
са в правилна ориентация.] 
Сложете “таралежа” в пластмасовата паничка, напълнена с вода MilliQ, за да отмиете 
повечето от клетките.  
Щамповайте с “таралежа” върху хартиени кърпички, за да го подсушите частично; 
после следвайте метанолната баня и процедурата по обгаряне, описани по-горе.  
Докато “таралежът” се охлажда, затворете капаците на плаките, от които току що 
копирахте и пригответе следващия набор от плаки. 
След като направите реплика от всички заявени плаки, върнете изходните плаки във 
фризера. 

Завийте препечатаните плаки с опаковъчно фолио и ги инкубирайте през нощта на 37oC. 

Направете паметна записка докато запазите актуална информация за това, колко пъти 
една плака е била размразявана. 

На следващия ден проверете дали плаките са добре прораснали. След това е 
необходимо плаките да се замразят на -70oC, преди да се изпратят на потребителя.  

Замразените плаки трябва да се опаковат в сух лед, както беше описано за партидите. 
Информацията, необходима на потребителя, се нарича “Individual PAC clones” 
(Индивидуални РАС-клонове) и е разпечатана върху оранжева хартия заедно с 
протокола за изолиране на ДНК. Информационните пакети са в картотечния шкаф. 

Експедиране на замразените проби  

В момента използваме три различни куриера в зависимост от това, къде трябва да се 
изпрати заявката:  

Кембридж, ръчно доставяне чрез  Lab Aid, ако е възможно  
Англия  
Европа   
Америка  

Офисът телефонира на въпросните фирми, за да ги предизвести, че за да са годни за 
употреба пратките трябва да се вземат колкото е възможно по-рано през деня, като им 
предостави достатъчно време за това.  

Англия  

Това е рутинна практика. След опаковането полистиреновата кутия се занася в офиса 
заедно със съответната бланка. Върху етикета на найлоновия плик трябва да попълните 
адреса на потребителя и да oтметнете кутийката за доставяне на следващия ден преди 
12 часа. Бланките, както и етикетите за найлоновите пликове, се съхраняват в 
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чекмеджето на картотечния шкаф. Отгоре върху кутията залепете също и стикер “Freeze on 
arrival” (разпечатан и съхраняван в голямата синя архивна папка (с лостче) за 
експедиране на РАС).  
Забележка: Бланката има място за изпращането на шест различни адреса, така че, ако 
изпращате повече от една пратка, няма да са ви необходими индивидуални бланки. 

ЕВРОПА 

Това не е рутинна практика. Важно е пратките да се занесат в офиса преди 10 часа 
сутринта. Пакетирайте кутията обаче по обикновения начин и я занесете в офиса, 
където са налице всичките многобройни документи, които са необходими. Трябва да се 
отбележи теглото на сухия лед, като за полистиренова кутия със стандартна големина 
то е 3 кг. За кутията е необходим още ромбоиден стикер, клас 9. Отгоре върху кутията 
залепете и стикер “Freeze on arrival” (разпечатан и съхраняван в голямата синя архивна 
папка (с лостче) за експедиране на РАС) отгоре върху кутията.  

Америка  

Малко вероятно е да изпращаме много РАС-заявки до САЩ, но ако пращаме, 
процедурата е същата, както за Европа; всички нужни документи са в офиса. 

ЗАЯВКИ ЗА РAC-КЛОНОВЕ 

Материали  

LB агар + канамицин, излят като скосен агар или в плаки за пикиране на колонии  
Опаковки стерилни жълти наконечници  
Като работите в бокса за изливане на плаки, носейки ръкавици, прибавете канамицина 
(500 мкл от изходен разтвор 25 мг/мл към 500 мл разтопен LB агар).  
Излейте скосения агар или плаките за колонии точно, както в метода за SD агар, описан 
в GLI/1998/3/2. 
Преди да разсеете на щрих клоновете се уверете, че никой от тях не фигурира в списъка 
с не-рекомбинанти – не изпращайте тези клонове.  
Извадете необходимата РАС-плака от фризера за работни копия. Дръжте плаката 
замразенa, като я поставите на сух лед. 
Работете в проточния ламинарен бокс в лабораторията. 
Използвайте стерилен жълт наконечник, за да бръкнете в желаната замразена РАС-
ямка, след това внимателно пренесете и направете щрих върху агара. Не е необходимо 
да вземате голямо количество от замразения клон; необходимо е много малко, за да 
порасне добре.  
Върнете РАС-плаката във фризера преди да се размрази. 
Инкубирайте клоновете през нощта на 37oC. 
Преди изпращането проверете дали клонът е пораснал. 

Клоновете се изпращат по точно същия начин, както YAC-клоновте; на стайна 
температура, заедно с нова празна бланка за заявка, фиш с условията за култивиране и 
информация за изолирането на ДНК. 
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GLI/1998/4/2 

 

Изпълнение на заявки за комплекти филтри cFUGU и клонове  

 

Заявки за филтри 

Вземете комплект филтри cFugu, като внимавате опаковката да представлява пълен 
набор и да съдържа точния брой филтри.  
Отбележете върху външната страна на найлоновия плик, съдържащ филтрите, 
регистрационния номер (Req. No.), който фигурира в бланката на заявката. 
Прикрепете с кламер бланката за заявка “Genomic Clone Request - Hybridisation Only” 
към оригиналната заявка.  
Занесете комплекта филтри и заявката в офиса и ги сложете в кутията за експедиция. 

Заявки за клонове 

Преди изпращане на клоновете проверете дали бланките за заявки на клонове са изцяло 
попълнени. Ако потребителят не е попълнил графите “probe(s) used” (използвани 
сонди) или “chromosomal locations” (хромозомни локуси), му изпратете факс, с който да 
изискате тази информация: във факса трябва да се подчертае, че клоновете ще бъдат 
изпратени едва след получаването на тази информация. 

Mатериали  

LB агар + канамицин под формата на скосен агар или плаки за пикиране на колонии  
Комплекти стерилни жълти наконечници 

• Като работите в бокса за E. coli, носейки ръкавици, прибавете канамицина 
(600 мкл от изходен разтвор 25 мг/мл към 500 мл разтопен LB агар). 

• Излейте скосения агар или плаките за колонии, точно както в метода за SD агар, 
описан в GLI/1998/3/2.  

• Направете списък на всички заявени клонове, във вашия лабораторен дневник: 
той трябва да включва данни на потребителя, регистрационен номер, дата на 
постъпване и дата на изписване.  

• Консултирайте се с базата данни Fugu, за да разберете, дали е известно някой от 
клоновете да съдържа космид без инсерция (т. е. без ДНК на Fugu). Не 
изпращайте тези клонове на потребителя, а ги идентифицирайте и приложете 
писмо, в което да обясните това.  

• Ако потребителят е заявил 8 или повече клонове, те могат да се разсеят на щрих 
върху плака, която може да събере 16 клона. Налице са разпечатани бланки с 
вече отбелязани върху тях 16 подразделения. Запишете в тях имената на 
клоновете и след това залепете бланката за дъното на плаката с агар.  



 

 

ЛАБОРАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ГЕНОМНИ БИБЛИОТЕКИ  

 

 84

• За 8 или по-малко клонове използвайте скосен агар, като запишете името на 
клона върху етикета.  

• Използвайте вашия списък с клонове, за да извадите от фризера на -70oC 
съответните плаки от библиотеката cFUGU (копие за посявка). Дръжте 
плаката(ите) замразени, като ги поставите на сух лед.  

• Използвайте стерилен жълт наконечник, за да бръкнете в желаната замразена 
сFUGU-ямка, след това внимателно прехвърлете и посейте на щрих върху агара. 
Не е нужно да вземате голямо количество от замразения клон; за добър растеж е 
необходимо много малко.  

• Върнете плаките във фризера преди да се размразят.  
• Инкубирайте клоновете през нощта на 37oC. Плаките трябва да са завити в 

опаковъчно фолио и поставени с дъната нагоре, така че кондензиралата върху 
капака влага да не капне върху клоновете и да ги размаже.  

• Преди да изпратите клоновете, плаките/агарът трябва да се прегледат, за да се 
види дали са поникнали всички клонове. Ако някой клон не е поникнал, 
прегледайте документите на Fugu-библиотеката, за да видите дали този клон не 
липсва. Ако клонът трябва да е в наличност, той ще трябва да се посее отново, а 
останалите клонове да се поставят в хладилника на 4oC, изчаквайки този клон да 
порасне. Ако този клон липсва, тогава изпратете обяснително писмо на 
потребителя.  

• Клоновете се експедират по точно същия начин, както и YAC-клоновете; на 
стайна температура, заедно с нова празна бланка за заявка на геномни клонове и 
информационен формуляр, наречен “clones: Fugu cosmid library in E.coli” 
(клонове: космидна библиотека на Fugu в E. coli). Краищата на агаровите плаки 
трябва да се облепят с парафилм и след това да се опаковат поотделно в 
предпазни найлони с въздушни мехурчета. Скосеният агар трябва да се постави 
в найлонов плик. Както скосеният агар, така и плаките трябва да се маркират с 
регистрационния номер (Req. No). Занесете клоновете и формулярите на 
заявките в офиса и ги сложете в кутията за експедиция. 
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GLI/1998/4/3 

 

Изпълнение на заявки за YAC-клонове 

 

Необходими материали 

Работно копие на заявената плака или 4х4 глицеролна решетка  
SD агар  
Aликвота ампицилин  
Аликвота тетрациклин  
Плаки за колонии Hybaid или стерилни шишенца “бижу” за скосения агар  
Бели пластмасови “уши” (за 96-ямкови плаки) за еднократна употреба или жълти 
пластмасови връхчета (за решетки 4х4) за еднократна употреба 

Когато заявката пристигне 

1. Уверете се, че всяка заявка за клонове е придружена от формуляр с данните от 
скринирането. Ако данните от скринирането са пристигнали, занесете формуляра 
в офиса. Ако няма пристигнал формуляр с данните, тогава отидете и проверете в 
офиса, тъй като той може да е пристигнал по-рано или да е оставен на бюрото. 
Ако изобщо не са предоставени данни, тогава пратете факс на потребителя и 
изискайте те да бъдат изпратени преди експедирането на клона. За тази цел вече 
има разпечатани факсови бланки. Клонът може да се изпрати, след като се 
получат данните.  
Забележка. Обикновено не изискваме данни от скринирането на библиотеката 
CEPH MegaYAC, тъй като тази информация най-често се получава от 
литературата. Консултирайте се в офиса, ако имате някакви съмнения. 

2. Понякога заявките за клонове трябва да се “преведат”, тъй като са дадени 
координатите на редичките и колонките. Запишете ги в ID на клона. 

3. Моля, по повод всички заявки за миши YAC-клонове се обръщайте към офиса.  

Изливане на скосения агар или на плаките   

В хладилната камера на 4oC обикновено трябва да са налице складирани плаки или 
скосен агар. Ако през деня имате свободно време, това е подходящият момент за 
приготвянето на скосен агар. Скосеният агар може да се съхранява около 3 седмици, а 
плаките най-много до две седмици.  

Всички YAC-клонове се разсяват на щрих върху SD агар. 

1. Разтопете SD агара. Една колба от 500 мл е достатъчна за изливането на 100 
скосени агара (+ няколко допълнителни плаки) или на 12-14 плаки за пикиране 
на колонии Hybaid.  
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Леко отворете капака на колбата с SD и я поставете в микровълновата печка 
(Toshiba, ER-8730). 
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ МЕТАЛНИ КАПАЦИ В МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА. 
Микровълновата печка трябва да бъде включена на 3 за една колба и на 5 за 
повече от една колба. Първоначално задайте време двадесет минути, а след това 
още толкова минути, колкото смятате, че ще са необходими, за да се разтопи 
агарът. Проверете дали агарът се е разтопил напълно чрез плътно затваряне на 
капака и внимателно обръщане на колбата с дъното нагоре, като я държите 
срещу светлината.  
ХВАЩАЙТЕ ВИНАГИ ГОРЕЩИТЕ КОЛБИ С АГАР КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ 
ЧЕРВЕНТИТЕ ГУМЕНИ “ГОРЕЩИ РЪЦЕ” ИЛИ ПОДХОДЯЩИ КОЖЕНИ 
РЪКАВИЦИ. 

2. Поставете агара, след като се разтопи, в хибридизационната камера Hybaid на 
температура 65oC. Това се прави с цел да се даде възможност на агара да се 
охлади (но не чак толкова, че да се втвърди), така че при добавянето на 
антибиотиците да не се инактивират от прекалено високата температура. 

3. Размразете аликвота ампицилин от 500 мкл и аликвота тетрациклин от 1.25 мл за 
всяка колба от 500 мл SD агар. 

4. Включете проточния ламинарен Yac-бокс и напръскайте всички повърхности с 
70 % алкохол. 

5. Занесете SD агара в бокса и прибавете антибиотиците, като използвате пипета 
Gilson и автоклавирани наконечници. Всички използвани наконечници и 
епруветки трябва да се изхвърлят в буркан.   

Скосен агар  

Занесете шишенцата “бижу” в бокса, махнете капачките от шишенцата и ги поставете 
върху почистения плот.  
Поставете шишенцата в една от прозрачните пластмасови формички за скосен агар с 96 
гнезда. 
Вземете една редичка от 10 шишенца и ги поставете отляво на друга пластмасова 
формичка, така че надписите да сочат надясно.  
Излейте малко агар в стерилна епруветка Falcon от 50 мл и я използвайте като съд, с 
който да наливате в шишенцата “бижу”. Точният обем не е от значение, но се опитайте 
да ги напълните малко повече от половината. След като напълните първата редичка, 
поставете “бижута” във втората редичка и ги напълнете, както предишните. 
След като напълните 5 редички, внимателно наклонете целия статив и го оставете 
наклонен спрямо плота на бокса. Подпрете основата му с “таралеж”, така че да не падне 
върху плота. Опитайте се да получите най-големия възможен наклон, без агарът да 
изтече навън, така че скосеният агар да покрие надписа (т. е. надписите, които сочеха 
надясно, когато изливахте агара, сега трябва да сочат надолу към плота на бокса).  
Сега започнете със следващите 5 редички по абсолютно същия начин и накрая отново 
наклонете и подпрете тази формичка.  
Дайте възможност на агара да се втвърди.  
Ще остане малко агар, който може да се използва, за да се излеят нови плаки за 
пикиране на колонии Hybaid. 
След като скосените агари се втвърдят, сложете капачките, продължавайки да работите 
в бокса, напише датата и оставете на съхранение в хладилната камера на 4oC.  
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Плаки  

Отворете в бокса опаковка стерилни плаки за пикиране на колонии Hybaid и ги 
поставете до задната стена на бокса. Поставете дъното на плаката върху капака, който е 
поставен с лицевата страна надолу (плотът в бокса ни е неравен, така че ако поставим 
плаките в центъра, ще получим много неравен агар).  
Налейте агар в плаките. Обемът не е от критично значение, но обикновено от една 
колба с агар се изливат 12-14 плаки.  
Ако се образуват въздушни мехурчета в плаката, вземете стерилно “ухо” или връхче и 
избутайте мехурчето в края на плаката, преди агарът да започне да се втвърдява.  
След като агарът се втвърди, затворете капаците, завийте стека от плаки в опаковъчно 
фолио и напишете дата, преди да ги занесете в хладилната камера на 4oC.  
Когато плаките са отворени, след втвърдяването на агара, той ще започне да изсъхва в 
бокса. Добре е да се даде възможност повърхността на агара да изсъхне малко, за да се 
намали последващата кондензация. Агарът обаче не трябва да изсъхва прекалено 
много, тъй като това ще предизвика напукването му. 

Разсяване на щрих на колониите от работното копие на библиотеката  

Направете списък на всички заявени клонове във вашия лабораторен дневник.  
Ако потребителят е поръчал 8 или повече клона, те могат да се разсеят на щрих върху 
една плака, която събира 16 клона. Налице са разпечатани бланки, върху които 16-те 
подразделения са вече разграфени. Запишете в тях имената на клоновете и залепете 
тази бланка на дъното на плаката с агар.  
За 8 или по-малко клонове използвайте скосените агари и запишете името на клона 
върху етикета.  
Използвайте вашия списък на клоновете, за да извадите от фризера на -70oC 
съответните плаки с работни копия. Оставете плаките на плота да се размразят. 
Клоновете могат да се посеят на щрих, след като плаките се размразят.  
Избършете плаката преди да я занесете в бокса.  
Бръкнете със стерилно бяло “ухо” (опаковката се отваря само в ламинара) в ямката, 
съдържаща необходимия ви клон; насочете “ухото” директно към дъното на ямката, 
тъй като клетките са се утаили там.  
Извадете “ухото” и докоснете повърхността на агара с плоската страна на “ухото”, 
насочена към агара. Ако посявате върху плака, внимавайте да сте в границите на 
подразделенията, които маркират местата на клоновете върху плаката. 
Преди да извадите плаката с работното копие от бокса, я затворете с капака. 
След като всички клонове се посеят на щрих, скосените агари и плаките трябва да се 
поставят в термостата на 30oC. Плаките трябва да се обвият в опаковъчно фолио и да се 
поставят с дъната нагоре, така че кондензиралата върху капака влага да не капне върху 
клоновете и да ги размаже. 
Плаката с работното копие трябва да се замрази отново на -70oC.  

Разсяване на щрих на клоновете от глицеролните плаки 4х4 

Направете списък на всички заявени клонове във вашия лабораторен дневник. Ако 
потребителят е заявил 8 или повече клона, те могат да се поставят на една плака, която 
събира 16 клона. Налице са разпечатани бланки, върху които 16-те подразделения са 
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вече разграфени. Запишете в тях имената на клоновете и залепете бланката върху 
дъното на плаката с агар.  
За 8 или по-малко клонове използвайте скосените агари и запишете името на клона 
върху етикета. 
Глицеролните плаки 4х4 се съхраняват на -20oC. 
Всяка глицеролна плака 4х4 съдържа 16 изходни плаки. Ето защо, много често дадена 
глицеролна плака ще се използва за повече от един клон. 
Намерете необходимия ви клон като използвате документите, които се съхраняват в 
лабораторната папка за YAC.  
Eто един пример: 

CEPH Mega-YAC 

613-620 

Необходим клон = 623 G8  

Погледнете върху горното каре, за да видите къде точно е разположена плака 623 върху 
решетката 4х4. 
Тя е в третата редичка долу и е третата поред. 
Сега погледнете вашата глицеролка 4х4 и идентифицирайте позиция G8 – ще 
забележите, че всяка от 16-те групи малки клонове заема същата позиция, както в  
96-ямкова плака. 
Като използвате стерилен жълт наконечник, го насочете към тази позиция и 
внимателно вземете малкия клон, който е в третата редичка отдолу и в трета позиция.  
Разсейте клона на щрих върху агара, точно както бихте постъпили с “ухо” от ямка със 
среда. Наконечникът няма да се плъзга така лесно по агара, но чрез серия внимателни 
драсвания ще прехвърлите клона върху агара. 
Инкубирайте на 30oC, точно както преди.  
Задраскайте позиция 623 G8 в документацията, за да отбележите, че в тази позиция 
вече няма клон.  
Върнете плаката 4х4 обратно във фризера на -20oC и, ако е необходимо, вземете 
следващата 4х4 плака. 

Инкубиране на клоновете 

YAC-клоновете обикновено се култивират 2 дни на 30oC.  
Има и изключения от това правило:  
Клоновете могат да се посеят в петък и да се оставят за 3 дни. 
Ако времето е много топло и се смята, че клоновете ще продължат да растат по време 
на експедицията, тогава те могат да се изпратят само след 1 ден култивиране, след 
появата на едва видим растеж върху агара.  



 

 

ЛАБОРАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ГЕНОМНИ БИБЛИОТЕКИ  

 

 89

Изпращане на клоновете 

След два дни култивиране клоновете се изваждат от термостата и се проверяват за 
растеж. Ако всички са добре пораснали, тогава те се комбинират със съответната заявка 
на потребителя. 
Всички скосени агари за даден потребител се поставят в найлонов плик и пликът се 
надписва с номера на заявката на потребителя, така че персоналът в стаята за 
експедиция да може да направи връзка между заявките и съответните потребители, на 
които да ги изпрати.  
Всички плаки се облепват по краищата с парафилм, след това се обвиват с найлон с 
въздушни мехурчета и велпапе, за да са защитени по време на транспортирането и да се 
предотврати отварянето на капаците им. Номерът на заявката се записва отново в края 
на пакета. 
Към всеки формуляр за изпълнена заявка трябва да се прикрепи нов. 
Всички заявки – формуляри за заявки и разсяти на щрих клонове трябва да се занесат в 
офиса с цел изпращането им по-късно през деня. Колкото по-рано се доставят в офиса, 
толкова по-лесно ще е за персонала там. 

Ако се открие нерастящ клон – проверете документацията на библиотеката. Твърде 
възможно е, дадената ямка в действителност да е празна. В този случай информирайте 
потребителя, върху формуляра на заявката му, че нямаме този клон. Това често се 
случва с библиотеката CEPH mega-YAC и ние разполагаме с разпечатан списък, който 
описва изгубените клонове по време на препосяването на mega-YAC и който може да 
се изпрати на потребителя. 

Ако клонът би трябвало да порасне, но не е пораснал, тогава го разсейте отново. Ако 
това е безрезултатно, се консултирайте в офиса.  

Трябва да се положат всички усилия заявките за клонове да се изпълнят в 
рамките на 2-4 дни от получаването им (което ще позволи извършването и на 
друга дейност).  
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GLI/1998/3/4 

 

Изготвяне на партиди ДНК в агароза за доставка на потребители  

 

Необходими материали  

Паничка със съответните запаси ДНК-агарозни топчета от хладилната камера на 4oC 
Стерилни микроепруветки от 1.5 мл Sarstedt  
Напечатани етикети  
Статив за микроепруветки  
5 mM EDTA, pH 8 [виж GLI/1998/3/9]  
Комби-пипета Eppendorf с наконечници за 12.5 мл 
Бяла пластмасова шпатула  
70 % алкохол [виж GLI/1998/3/9]  
Платнени кърпички  
Ръкавици 

Напечатани етикети  

Вижте отделна стандартна процедура (SOP) за това, как да напечатате етикетите.  
Ще са ви необходими следните различни комплекти етикети:  

ICI 
Първични 
партиди  

1-40  

ICI 
Вторични 
партиди  

Номер на първичната партида + 1-20 за обединени редички и колонки 
и + A-I за партиди от плаки  
(напр. за партида 14 би трябвало да бъде 14-01, 14-02, 14-03,.14-20  
и 14A, 14B ...... 14I)  

ICRF 
Първични 
партиди 

A-Z и ZZ  

ICRF 
Вторични 
партиди 

Номер на първичната партида + 1-20 за обединени редички и колонки и 
съответните номера на партидите от плаки  
(напр. за партида E би трябвало да бъде E-01, E-02, E-03 ...........E-20  
и номерата на партидите от плаки 4X33, 4X34, 4X35 ........ 4X40  
[буквата на партидата е ненужна, тъй като всяка плака има уникален 
номер])  

MY 
Първични 
партиди  

1-50  
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MY 
Вторични 
партиди  

Номер на първичната партида + 1-20 за обединени редички и колонки и 
съответните номера на партидите от плаки 
(напр. за Партида 5 би трябвало да бъде 5-01, 5-02, 5-03 ...........5-20  
и номерата на партидите от плаки 110, 112, 113, ........ 118  
[буквата на партидата е ненужна, тъй като всяка плака има уникален 
номер]). 
ПОМНЕТЕ ОБАЧЕ, ЧЕ ПАРТИДИТЕ ПЛАКИ В БИБЛИОТЕКАТА 
НА ЛЕНДЕРОВАТА МИШКА НЕ ВИНАГИ СА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ ТАКИВА, КАКВИТО БИХТЕ 
ОЧАКВАЛИ ДА НАМЕРИТЕ. ЕТО ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ.  

Комплекти първични партиди  

Пресметнете колко комплекти трябва да направите и поставете в редичка 40 (ICI), 
27 (ICRF) или 50 (MY) микроепруветки на стативите.  

Една редичка = един пълен набор от първична партида.  
Маркирайте епруветките.  
От този момент нататък носете ръкавици.  
Отворете капачките на микроепруветките и ги поставете в голяма чиста петриева 
паничка с капак.  
Напълнете наконечника с 5 mM EDTA и нагласете комби-пипетата на 2 – така тя ще 
накапва по 500 мкл на епруветка. 
Напълнете всички епруветки с EDTA, като внимавате да не изпръскате или накапете 
отвън; не забравяйте да напълните отново наконечника преди EDTA-разтворът в него 
да е свършил.  
Важно е във всяка епруветка да има ЕDTA (ако дори една епруветка е пропусната, това 
ще доведе до изсъхване на агарозното топче в нея и до непълен комплект за 
потребителя). 

След това от запасите ДНК-агароза вземете резервна епруветка 1 (ICI/MY) или A (ICRF) 
[понастоящем те са в смесена форма и за двете библиотеки, ICI и ICRF. Старият 
начин включваше приготвянето на блокчета, а новият – на топчета (или капчици)]  

Потопете по-тънкия край на шпатулата в бутилката с 70 % алкохол, извадете я и 
подсушете с платнена кърпичка.  

Вземете с шпатулата едно блокче или 2 топчета от резервната епруветка и ги поставете 
в епруветките, маркирани с 1 или А. Уверете се, че във всяка епруветка има 
блокче/топче.  

Поставете капачките на тези напълнени микроепруветки и ги преместете отляво, така 
че да се различават от празните епруветки.  

Отново потопете шпатулата в алкохола и я подсушете. Това трябва да се прави след 
всяка резервна епруветка, тъй като тя съдържа определена ДНК, която не трябва да се 
смесва с друга.  
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След това може да се приготви епруветка 2 или В.  

И т. н., и т. н.  

След напълването на всички микроепруветки, те трябва да се окомплектоват.  

Маркирайте по следния начин съответния брой и размер найлонови торбички, които се 
затварят с преса:  

ICI набор първична партида 1-40  
или ICRF набор първична партида A-ZZ  
или MY набор първична партида 1-50  

Напълнете всяко пликче с точния брой епруветки:  

40 ICI епруветки с надписи 1-40  
или 27 ICRF епруветки с надписи A-ZZ  
или 50 MY епруветки с надписи 1-50  

Поставете пликчетата в съответния контейнер за съхранение на 4oC под всички 
налични комплекти, така че най-напред да се използват по-старите комплекти.  

Коригирайте документацията, водеща на отчет склада, като добавите броя на 
комплектите, които са направени. 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ 1 БЛОКЧЕ ИЛИ 2 ТОПЧЕТА НА ЕПРУВЕТКА С ПЪРВИЧНА 
ПАРТИДА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ ICI ИЛИ ICRF.  

2 ТОПЧЕТА НА ЕПРУВЕТКА С ПЪРВИЧНА ПАРТИДА ЗА БИБЛИОТЕКАТА MY  

Вторични комплекти  

По същество те много приличат на първичните комплекти.  
Трябва да се напечатат етикети.  
ICI Вторични партиди; номер на първичната партида + 1-20 и A-I  
(напр. за партида 14 би трябвало да бъде 14-01, 14-02, 14-03 ..........14-20 и 14A, 14B ...... 14I)  

ICRF Вторични партиди; номер на първичната партида + 1-20 и съответните номера на 
партидите от плаки  
(напр. за партида Е би трябвало да бъде E-01, E-02, E-03 ...........E-20 и номера на 
партидите от плаки 4X33, 4X34, 4X35 ........ 4X40) 

MY Вторични партиди; номер на първичната партида + 1-20 за обединени редички и 
колонки и съответните номера на партидите от плаки  
(напр. за партида 5 би трябвало да бъде 5-01, 5-02, 5-03 ...........5-20 и номера на 
партидите плаки 110, 112, 113, ........ 118)  

Библиотека ICI; наредете микроепруветки, маркирани1-20 в зависимост от това колко 
копия от супер-вторичните комплекти трябва да се направят. След това направете 
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редички от микроепруветки, маркирани A-I. [Понастоящем ДНК-агарозата за 
партидите плаки A-I е смес от блокчета и топчета. Ако агарозата представлява 
блокче, тогава тя ще трябва да се раздели на три и при това положение броят 
комплекти A-I ще трябва да се умножи по три. За да разделите блокчето на три, 
използвайте почистена с алкохол шпатула, прехвърлете блокчето в обърнат нагоре 
капак от шишенце “бижу” и използвайте върха на шпатулата, за да нарежете 
блокчето на три. Тогава във всяка епруветка ще има по 1/3-та от дадено блокче. Това 
е еквивалентно на топче от 40 мкл.]

Библиотека ICRF; тя прилича на ICI-библиотеката с тази разлика, че ще трябва да 
определите броя на плаките, които се съдържат във всяка партида. Понастоящем цялата 
ДНК в партидите от плаки се намира под формата на блокчета.  

ICI Вторичен комплект ще съдържа 29 
епруветки:  

 
20 епруветки с надписи 1-20  
9 епруветки с надписи A-I  

ICRF Вторичен комплект ще съдържа 28 
епруветки:  

 
20 епруветки с надписи 1-20  
8 епруветки, надписани с номерата на 
партидите плаки  

След като всички епруветки се напълнят с топчета/блокчета, както е описано за 
комплектите от първичните партиди, можете да ги окомплектовате.  

Най-напред поставете 8-те или 9-те епруветки от партидата в малък надписан плик, 
затварящ се с преса, след това поставете този плик в по-голям надписан плик и сложете 
20-те епруветки, маркирани 1-20.  

Пликът трябва да се надпише с:  име на библиотеката  
номер на партидата  
1-20  
A-I или 4X33-40 (например)  

Поставете напълнените пликчета в съответната им пластмасова кутия (за сандвичи) в 
хладилната камера на 4oC, като поставите новите комплекти под всички, които са вече 
в кутията.  

Коригирайте документацията, водеща на отчет склада, като добавите броя нови 
комплекти, които сте направили.   

Съществува документация за образците с информация за това, колко са останалите 
топчета от супер-редичките и супер-колонките. Попълнете я.  

 
 
 
 



 




