Molekuláris klónozás

Mi a molekuláris klónozás?

Molekuláris klónozás

Molekuláris klónozás
Klónozás a biológiában:
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genetikailag azonos egyedek
populációinak létrehozása
(hasonlóképpen az aszexuálisan szaporodó
baktériumokhoz, növényekhez stb.)

Klónozás a biotechnológiában az a folyamat, amikor
másolatot hozunk létre
1. DNS fragmensről (molekuláris klónozás)
2. sejről (sejtklónozás)
3. szervezetről

Molekuláris klónozás
Definició (jegyzet):
A molekuláris klónozás nem más, mint egy specifikus inszertet tartalmazó
rekombináns DNS felszaporítása megfelelő gazdasejtben (E. coli).
Definició v2 (Sambrook - Molecular Cloning):
A molekuláris klónozás a molekuláris biológiai módszerek azon halmaza,
melyet a rekombináns DNS molekulák előállítására és gazdasejtben
történő replikációjára használunk.
Definició v3 (NEB - Molecular Cloning Technical Guide):
A molekuláris klónozás az a folyamat, mellyel a rekombináns DNS
molekulákat előállítjuk és gazdasejtbe transzformáljuk, ahol
replikálódik.

Replikációra képes rekombináns DNS előállítására
használt módszerek összessége

Rekombináns DNS
Mi a Rekombináns DNS?
Definició (jegyzet):
rekombináns DNS = vektor DNS + inszert DNS
Definició v2:
Meterséges DNS kettő (vagy több) különböző forrásból származó
DNS összeillesztéséből.

rDNS = DNS1 + DNS2

Gyakorlati technikák leírásai
www.molecularcloning.com

New England Biolabs
https://www.neb.com/~/media/NebUs/Files/Brochures/Cloning_Tech_Guide.pdf

DNS tulajdonságai és azok kihasználása
Erősen negatív töltésű

Könnyen izolálható, elektroforézis,

Lineáris információ

Összeilleszthető

Kémiailag hasítható és ligálható

Egy illetve két szálon darabolható, összerakható

Anellálható a két szál reverzibilesen

Teljes mértékben vagy részlegesen (primer) két azonos vagy
hasonló szál anellálható, hibridizációk, chip

Kettős szálú

Megolvasztható, kelálható festékekkel – érzékeny vizualizáció

Komplementer szálák

Információ megőrizhető, újragenerálható

Könnyen szintetizálható a másik szál
alapján

Szekvenálás, mutagenezis, PCR

RNS-DNS hibridizáció

Könyvtárak készíthetők és könnyen szelektálható

Specifikus szekvenciák

Restrikciós hasítás, poliA (cDNS), hibridizáció, in situ
hibridizáció, expresszió specifikus szekvenciák

Szabályozó szekvenciák (a sejtben
funkcionál)

Indukálható heterológ expresszió, knock-out

Transzformálható tetszőleges sejtekbe

Heterológ expresszió

Könnyen szintetizálható kémiailag

Primer szintézis, génszintézis

Rekombináns DNS tervezése
Klónozási stratégiák
1. Mi a cél?
2. Mi a kérdéses DNS forrása?
3. Gazdaszervezet/vektorrendszer kiválasztása
4. Forrásból a kérdéses DNS izolálása
5. A kérdéses DNS felszaporítása, módosítása
6. Vektor (DNS1) és a kérdéses DNS (DNS2) enzimatikus
manipulációja
7. Rekombináns DNS (rDNS) ligálása (rDNS = DNS1 + DNS2)
8. rDNS gazdasejtbe juttatása, felszaporítása, izolálása,
ellenőrzése
9. rDNS felhasználása (pl. fehérje kifejeztetése)

KLÓNOZÁSI STRATÉGIA
Gazdaszervezet és vektorrendszer kiválasztása
*

EcoRI

EcoRI

Rekombináns
DNS

vizsgálandó
humán gén

Humán génszakasz
kódoló régiója

Humán sejt

Ragadós
végek

Baktérium sejt
Bakteriális
kromoszóma

rekombináció
(ligálás)

rDNS bejuttatása
a baktériumba
(transzformálás)

EcoRI

Plazmid DNS
*két különböző hasítóhely használata javasolt
(ld. ligálás)

A kérdéses humán gént
tartalmazó
baktériumsejt
jayreimer.com/TEXTBOOK alapján

KLÓNOZÁSI STRATÉGIA
Gazdaszervezet és vektorrendszer kiválasztása
Kérdéses gén
forrássejtje

Génkifejeztetés
gazdasejtje

forrás DNS izolálás
DNS felszaporítás,
módosítás (PCR)

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

transzformálás köztes sejtvonalba (klón izolálás)

DNS izolálás (pl. MiniPrep, MaxiPrep)

transzformálás a
célsejtvonalba
(shuttle vektorok)

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Vektorok: DNS darabok (gének, génszakaszok) sejtekbe juttatására használt
géntechnológiai eszközök
vektor= önreplikációra képes DNS szállító
önálló replikációra képes vektorok:
- plazmid, bakteriofág, eukarióta vírus, mesterséges kromoszóma
Plazmidok:
1. extrakromoszómális,
2. önállóan replikálódó,
3. cirkuláris DNS-szakaszok
-

replikációs origó + szabályozó szekvenciák = replikon
(bakteriális, élesztő, eukarióta)
Szelekciós markerek: pl. antibiotikum rezisztencia,
anyagcseréhez fontos enzim
MCS: Multi Cloning Site

Plazmid
vektor felépítése

E1
E2
E3
E4
E5
…

Ori
MCS
Select.
(AmpR, HIS, LEU)

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

F plazmid

3 fő plazmid típus: ÁTFEDŐ KATEGÓRIÁK

R plazmid

Antibiotikum rezisztencia
gént tartalmazó plazmid

HFR:
high frequency of recombination

1940 - A penicillint elkezdik használni az
általános gyógyászatban
1946 - a Staphylococcus aureus törzsek
14%-a penicillin rerezisztens (PenR)
1947 - 38% PenR
1969 - 59% PenR
1970-es - ~100% PenR

Col plazmid

Colicin (bakteriocin) gént
tartalmazó plazmidok.

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Kópiaszámot meghatározó faktorok:
- replikációs origo típusa
- plazmid (inszerttel) mérete
Origo inkompatibilitás*: egy sejt egy
inkompatibiltási csoportú plazmidból
hosszútávon egyfélét tartalmazhat,
kivéve pl. szelekciós marker jelenlétében
ld. Velappan et al 2007 Prot Eng Des Select

ColE1 replikációs kópiaszám kontroll

plazmid

origo típus

kópiaszám

osztályozás

pUC

pMB1*

500–700

magas

pBluescript

ColE1*

300–500

magas

pGEM

pMB1*

300–400

magas

pTZ

pMB1*

>1000

magas

pBR322

pMB1*

15–20

alacsony

pACYC

p15A

10–12

alacsony

pSC101

pSC101

~5

nagyon
alacsony

Klónozáshoz használt plazmidnál előny
a magas kópiaszám, expressziónál
gondot okozhat (fehérje függő)

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

antibiotikum

Szelekciós markerek:
Antibiotikumok elleni rezisztencia
Ampicilin, Tetraciklin, Kanamycin,
Neomycin, Chloramphenicol
Auxotróf szelekció
‘drop-out’ tápoldat, drága,
időigényes, speciális sejtvonal:
Ade, His, Leu, Lys, Trp, Ura

hatás

rezisztencia gén

transzpeptidáz inhibitor
(sejtfal szintézis gátlás)

β-laktamáz

tetraciklin

protein szintézis gátló

membrán pumpa (efflux)
vagy riboszóma védő fehérje
vagy Tet-módosító enzim

kanamycin

30S riboszóma kötés
(misztranszláció)

foszfotranszferáz

neomycin

30S riboszóma kötés
(misztranszláció)

foszfotranszferáz

50S riboszóma kötés
(protein szintézis gátló)

kloramfenikolacetiltranszferáz

ampicillin

kloramfenikol

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Szelekciós markerek:
Antibiotikumok elleni rezisztencia
Ampicilin, Tetraciklin, Kanamycin,
Neomycin, Chloramphenicol
Auxotróf szelekció (‘drop-out’
tápoldat, drága, időigényes, speciális
sejtvonal):

Ade, His, Leu, Lys, Trp, Ura
Shuttle vektorok:
Több szervezetben replikálódni
képes vektorok
Replikációs origo függő (pl. E.colipUC ori, élesztő-2μ ori)

expressziós plazmidok
Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Promóter

Praktikus a klónozást az expressziós
vektorban végezni (akár shuttle vektorban)

Riboszóma kötőhely
Shine-Delgarno szekvencia
Ori
MCS

Select.

Promóter

Az expresszióhoz megfelelő baktériumtörzset is választani kell, nemcsak
plazmidot (pl. T7 polimeráz) - ld. ‘Expressziós rendszerek’ előadás

expressziós plazmidok

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

promóter
neve

elve

Indukció

Lac (LacUV5) Lac-operon

PROMÓTEREK

erőssége
gyenge

IPTG

plazmidok, melyek
tartalmazzák

egyéb

pUC, pTZ, pSK, pBluescript,
pGEM

glükóz hiányában
működik maximálisan

Tac (Trp-lac)

Trp- és lacoperon

IPTG

közepes

T7

T7 fág RNS
polimeráz
promótere

IPTG

nagyon
erős

pET vektorok

spec. E. Coli törzs kell hozzá, pl.
Bl21(DE3) és változatai
HMS174(DE3)!

T7Lac

Lac-operon
T7 fág promoter

IPTG,
nagyon jól
szabályozható

nagyon erős

pET vektorok

spec. E. Coli törzs kell hozzá, pl.
Bl21(DE3) és változatai,
HMS174(DE3)

hőmérséklet

pHUB, pPLc, pKC30, pAS1,
pRM1, pTrxFus

növesztés 30°C-on, indukció 42°C
spec. E. Coli törzs kell hozzá, pl. M5219

pBAD sorozat

glükózzal gátolható, spec. E. Coli törzs
kell hozzá, pl TOP10.
alk. :toxikus fehérjék előállítása

pTA, pBAce vektorok

N-term leader szekvencia miatt exp. a
periplazmatikus térben!

λpL
araBAD

arabinóz operon

arabinóz

lpp

membrán
lipoprotein
promóter

konstitutív

phoA

alk. foszfatáz gén éheztetés, foszfát hiány
promóter

rrnB

módosított 5S
rRNS promóter

Trp-lac (trc)

Trp- és lacoperon

erős

nagyon erős
pTrc vektorok

!

Eukarióta promóterek tárgyalása az ‘Expressziós rendszerek’ előadáson

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

kék-fehér szelekció - α-komplementáció

sigmaaldrich.com

pl. XL1-Blue

5-bromo-4chloro-3-indolylβ-D-galactopyranoside

X-Gal

ibric.org

XL1-Blue

Wikipedia

lifesciences.sourcebioscience.com

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Fág vektorok (λ bakteriofág)
bioinfo2010.wordpress.com

www.asm.org

Bakteriofágok:
- természetes vektorok
- egyik baktérium sejtből a másikba szállítanak DNS-t
- sokkal hatékonyabb transzformálás, mint plazmidok által
- klónok nem kolóniákként, hanem lítikus plakkoként izolálhatóak

Plakk: lítikus
ciklusba került fág
által lizált
baktériumok helye.
Fág-klón izolálható a
plakkból

Campbell (2003) Nat Rev Genet

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Fág vektorok (λ bakteriofág)

lizogenitás
génjei
…G
…CCCCGCCGCTGGA

replikáció
génjei

GGGCGGCGACCTC…
G…

cos site

cos hely
‘cohesive site’

BamHI BamHI

cos hely

jobb és bal fágkar izolálása

BamHI BamHI
akár 20-kb

kérdéses DNS szakasz
(pl. genomi DNS fragmentum,
ld. DNS könyvtárak előadás) BamHI BamHI

in vitro pakolás

baktérium
fertőzés
plakk képzés
klón izoláció

ligálás

konkatamer képződés

Pakolási limit:
min. 12-kb
max. 50-kb

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Fág vektorok (m13 fág)

iopscience.iop.or

m13 fág:
- Hosszú filamentózus fág (10
gén, 6.4 kb)
- Nagy méretű inszert
klónozására is alkalmas
(hossz növekszik)
- Nem lizálja a baktériumokat
- ssDNS genóm
- dsDNS replikatív forma (RF)
(klónozás, fágemidek - ld.
később)
http://rzv054.rz.tu-bs.de/Biotech/SD/M13LiveCycle.jpg

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Fág vektorok (m13 fág)
Klónozás m13 fágban

+

+
fág/DNS izolálás
fertőzés
felszaporítás

+
+

emésztett
inszert

emésztett
m13 RF
ligálás

+
+ szál

- szál

transzformálás

-

+

-

+

+

Vektorrendszer kiválasztása
(replikon, promóter)

Fág vektorok (m13 fág)
Fágemidek

Fágemid vagy fazmid= fág +
plazmid
plazmidként replikálódik, de fág
partikulumokba pakolható
ssDNS formában
-

MCS a lacZ génben (kék-fehér
szelekció)
f1 origo - rekombináns ssDNS
izolálás lehetősége
promóterek az MCS két oldalán
(két irányú átírás)

forrás DNS izolálás
cDNS: ‘complementary’ DNS mRNS-ből izolálva (intron mentes)
reverse transzkriptáz: mRNS-ből 1. DNS szál szintézise
primer: oligo(dT) a 3’ polyA farokhoz
RNáz H: RNS degradáció
DNS polimeráz Pol I: 2. DNS szál szintézise
PCR komplementer oligonukleotid primerekkel (hasítóhelyekkel)
Ligálás emésztett plazmidba és transzformálás baktériumba

forrás DNS izolálás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plazmid adatbázis: www.addgene.org

Plazmid konstrukció megrendelése (szekvenált, publikált plazmidok)
Baktérium törzsből plazmid DNS izolálása (szekvenálás!)
‘Inszert’ amplifikálása PCR-rel és megfelelő hasítóhelyekkel
Célpazmid és PCR termék emésztése
Ligálás a célplazmidba
Transzformálás
DNS izolálás és szekvenálás

ajánlott oldal:

Klónozandó szekvencia
megtalálása
(PubMed, Uniprot, Expasy, JustBio, stb.)

www.ncbi.nlm.nih.gov/
1 - GCATTCTGAGGCATTCTCTAACAGGTTCTCGACCCTCCGCCATGGCCCCGTGGATGCATC - 60
1 M A P W M H L
- 7
61 - TCCTCACCGTGCTGGCCCTGCTGGCCCTCTGGGGACCCAACTCTGTTCAGGCCTATTCCA - 120
8 L T V L A L L A L W G P N S V Q A Y S S
- 27
121 - GCCAGCACCTGTGCGGCTCCAACCTAGTGGAGGCACTGTACATGACATGTGGACGGAGTG - 180
28 Q H L C G S N L V E A L Y M T C G R S G
- 47
181 - GCTTCTATAGACCCCACGACCGCCGAGAGCTGGAGGACCTCCAGGTGGAGCAGGCAGAAC - 240
48 F Y R P H D R R E L E D L Q V E Q A E L
- 67
241 - TGGGTCTGGAGGCAGGCGGCCTGCAGCCTTCGGCCCTGGAGATGATTCTGCAGAAGCGCG - 300
68 G L E A G G L Q P S A L E M I L Q K R G
- 87
301 - GCATTGTGGATCAGTGCTGTAATAACATTTGCACATTTAACCAGCTGCAGAACTACTGCA - 360
88 I V D Q C C N N I C T F N Q L Q N Y C N
- 107
361 - ATGTCCCTTAGACACCTGCCTTGGGCCTGGCCTGCTGCTCTGCCCTGGCAACCAATAAAC - 420
108 V P * T P A L G L A C C S A L A T N K P
- 127
421 - CCCTTGAATGAG - 432
128 L E * X

- 147

Klónozandó
szakasz kijelölése

ajánlott oldal:

DNS felszaporítás,
módosítás (PCR)

oligo-tervezés

start (feladat: Met-nal kezdve)

stop

5’ AGAGAAGCCGAGCTGAGCGGATCCTCACACGACTGTGAT……………………………CTGCAACCAAGCGGGTCTTACCCCCGGTCCTCCG 3’
3’ TCTCTTCGGCTCGACTCGCCTAGGAGTGTGCTGACACTA……………………………GACGTTGGTTCGCCCAGAATGGGGGCCAGGAGGC 5’

GAATTCATG TGAGCGGATCCTCACACGACTGTGAT……………………………CTGCAACCAAGCGGGTCTTACCCCCTAGGGATCC
3’ GGTTCGCCCAGAATGGGGGATCCCTAGGGTAC 5’
5’
3’

5’

3’
5’

15-20 nt (G-gazdag 3’ véggel)

ACTGGAATTCATGTGAGCGGATCCTCACACG 3’
ACTCGCCTAGGAGTGTGCTGACACTA……………………………GACGTTGGTTCGCCCAGAATGGGGG

‘upstream’ oligo: 5’ ACTGGAATTCATGTGAGCGGATCCTCACACG 3’

‘downstream’ oligo: 5’ CATGGGATCCCTAGGGGGTAAGACCCGCTTGG 3’
0-5
restrikciós
extra
endonukleáz
nukleotid hasítóhely

STOP kód beépítése megfontolás tárgya
(pl. C-terminális affinitás-címke)

-

mindig 5’-3’ irányban kell
megadni
két különböző hasítóhely
(ld. ligálás)
hasítóhely teszt (vektor és
teljes inszert, pl. NebCutter 2.0)

DNS felszaporítás,
módosítás (PCR)

oligo-tervezés, NebCuter v2.0
http://nc2.neb.com/NEBcutter2/

DNS felszaporítás,
módosítás (PCR)

PCR - polimeráz láncreakció
30-35 ciklusig

wikiwand.com

95oC

DENATURÁCIÓ

-

20-50 μl térfogat
programozható
termosztát
-

95oC,
5 perc

POLIMERIZÁCIÓ

45 sec

72oC

~1000
bp/sec

ANNELÁCIÓ

40-55oC

45 sec

1. ciklus

2. ciklus

3. ciklus

4. ciklus

DNS amplifikáció (hőstabil DNS polimerázok)
oligo primer által meghatározott módosítások
- restrikciós hasítóhely
- start/stop kódok
- affinitás címkék (pl. poli-His)
- pontmutációk (deléció, inszerció, szubsztitúció)

Restriction digestion, CIP treatment, ligation

Why are they called restriction enducleases?
1. Viral DNA enters the bacterium
2. Bacterial enzymes digest the
viral genome

recognition
site structure:

Type II restriction enducleases
- cut at the recognition sites
- palindrom sequences
- ‘sticky' overhangs or blunt ends
complementer cohesive ends:

neither cuts
after ligation:

5’…GCTAGT…3’
3’…CGATCA…5’

These enyzmes restricts the
replication of the viral genome.

5’ overhang:

BamHI

blunt end:

EcoRV

3’ overhang:

KpnI

isoschizomers:
Restriction endonucleases that
recognize the same sequence
(no need to cut equivalently)
https://www.neb.com/tools-and-resources/
selection-charts/isoschizomers

DNS izolálása agaróz gélből

kivágás

-

minta újrafuttatása (!)
- ellenőrzés
- mol-arány megállapítása

DNS ligáz reakció

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

új foszfodiészter kötés

CIP/CIAP: foszfatáz kezelés

ligálás
nick
P

P

P

P

CIAP

visszazáródás

ligáz

P

P
P

P

inszert

P
P

X

ligáz

nick

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

TA klónozás

1. PCR Taq polimerázzal (plusz A a 3’-véghez)

4. ligálás

2. blunt end emésztés
3. terminális transferáz
ddTTP jelenlétében
(vagy kit-tel, ami túlnyúló
3’-T linearizált plazmidot
tartalmaz)

Pros:
- nem szükséges restrikcios enzim
(RE) emésztés az inszerten
- nem szükséges restrikcios enzim
hasítóhely (plazmid, inszert)
- gyors
Cons:
- NEM IRÁNYÍTOTT (50% rossz
orientáció)

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

ligálás independens klónozás (LIC)

http://qb3.berkeley.edu/macrolab/lic-cloning-protocol/

PCR olyan primerekkel, amik
a plazmid szekvenciáját
tartalmazzák

hosszabb, mint 15 nt
komplementer túlnyúló vég
elég, hogy összetartsa a
konstrukciót a sejtben

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

“TA” TOPO klónozás
TOPO kovalensen kötött a
linearizált vektorhoz

PCR azonos módon, mint
fentebb a TA klónozásnál

TOPO felismerőhely: (C/T)CCTT

TOPO TA Cloning vector
(3’-T túlnyúló vég)

PCR
Taq-kal (+3’-A)

TOPO (Topoisomerase I):
• ligálja a vektort és
inszertet az A-T helyen
• nem szükséges ligázt
alkalmazni

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

“Zero blunt” TOPO klónozás
TOPO kovalensen kötött a
linearizált vektorhoz
TOPO felismerőhely: (C/T)CCTT

blunt PCR termék
(Pfu, Phusion)
Zero blunt TOPO vector
(NINCS túlnyúló vég)

TOPO (Topoisomerase I):
• ligálja a vektort és inszertet (nem
irányított)
• nem szükséges ligázt alkalmazni
• PCR hűség nagyobb, mint Taq-kal

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

irányított TOPO klónozás
TOPO kovalensen kötött a
linearizált vektorhoz
TOPO felismerőhely: (C/T)CCTT

Directional TOPO cloning
vector
(3’-GTGG-5’ túlnyúló vég)

blunt PCR termék
(CACC az 5’-végen)

TOPO (Topoisomerase I):
• irányítottan ligálja a vektort és
inszertet a CACC/GTGG helyen
• nem szükséges ligázt
alkalmazni

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

Gateway klónozás
az alapelv

“BP klonáz”

“LR klonáz”

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

Gateway klónozás

“BP klonáz”

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

Gateway klónozás

“BP”
“LR”

•

Irányított klónozás

•

nem szükséges ligálás

•

nem szükséges RE
emésztés

•

magas hatékonyság
(99%+, 1 óra, RT)

•

Leolvasási keret
megmarad

“LR”

“LR”

Restrikciós emésztés, CIP-pelés, ligálás

Gateway klónozás

•

több célgén jutattható be
egy adott célvektorba a
megfelelő L és R helyek
megválasztásával

transzformálás köztes sejtvonalba (klón izolálás)
Baktérium transzformálása

1. 30 perc, jégen

kompetens
baktériumsejt
(magas Mg2+,
Ca2+, Mn2+ konc.,
DMSO)
JÉGEN TARTVA

2. HŐSOKK:
60 sec, 42oC

R

antibiotikum
rezisztencia
gén

rekombináns plazmid
DNS a kérdéses génnel

3. 5 perc, jégen
4. 100-300 μl LB (NO anti.)
5. 30-60 perc, 37oC, rázatás
(rezisztencia kialakulása)
6. 200 μl kiszélesztése

rezisztens kolóniák
(plazmidot tartalmazó)

O/N
37oC
LB táptalaj
+ antibiotikum

DNS izolálás (pl. MiniPrep, MaxiPrep)

MiniPrep
1. sejtek összegyűjtése (12,000 rpm, 1 min)
2. sejtek felszuszpendálása (RNázA)

1 kolónia
átoltása

3. sejtek lízise (NaOH/SDS)
4. genomiális DNS és fehérjék kicsapása (Gu-HCl)
5. kicsapott anyagok lecentrifugálása
(12,000 rpm, 10 min)

LB táptalaj
+ antibiotikum

LB tápleves
(3-5 ml)
+antibiotikum
O/N, 37oC
rázatás

LB táptalaj (1L):
10 g peptone
5 g élesztő kivonat
10 g NaCl
(pH 7, ha kell)
+antibiotikum:
ampicilin - 100 μg/ml,
kanamycin - 50 μg/ml
chloramphenicol - 34 μg/ml

6. felülúszó (plazmiddal) oszlopra töltése

szilika gyanta
(magas kaotróp (guanidin)
koncentráción köti a DNS-t)
DNS kötés
DNS mosás
(70% EtOH)
DNS elúció
(10 mM Tris, pH 8.5)
tiszta plazmid DNS

DNS izolálás (pl. MiniPrep, MaxiPrep)

MaxiPrep
1. sejtek összegyűjtése (5,000 rpm, 10 min)

500-1000x
higítás

2. sejtek felszuszpendálása (RNázA)
3. sejtek lízise (NaOH/SDS)
4. genomiális DNS és fehérjék kicsapása (3M KAc)
5. kicsapott anyagok lecentrifugálása
(20,000 xg, 30 min, 4oC)

1 kolónia
3-5 ml LB
+antibiotikum
8h, 37oC

100 ml LB
+antibiotikum
O/N, 37oC

anion cserélő gyanta
(1M sókoncentráción köti a DNS-t)
DNS kötés

MiniPrep
anioncserélő
oszlop is
létezik
(oldatok
azonosak,
csak térfogat
kisebb)
LB táptalaj
+ antibiotikum

6. felülúszó (plazmiddal) és oszlopra töltése

‘P20 tip’

DNS mosás
(1M NaCl)
‘P500 tip’

DNS elúció
(2M NaCl)

TE puffer:
10 mM Tris pH 8
1 mM EDTA

- izopropanol kicsapás
- 70% EtOH mosás
- DNS visszaoldása (víz, TE puffer)
- tiszta plazmid DNS

transzformálás a
célsejtvonalba
(shuttle vektorok)

Baktérium célsejt transzformálás (ld. fent)

Elektroporáció - élesztő (baktérium, emlős)
1. sejtek összegyűjtése (5,000 rpm, 10 min)

1 kolónia
átoltása 2x
(5 ml, 100 ml)
30oC (!)
rázatva

OD600= 0.6
2. sejtek mosása (ddH2O)
3. sejtek fellazítása (LiCl2, DTT, szorbitol)
4. plazmid DNS + ‘kompetens’ sejtek összekeverése

YPD táptalaj
30oC (!) YPD media (1L):

YPD tápleves

5. ELEKTROPORÁSÁS

20 g peptone
10 g yeast extract
2% D-glucose
(pH 7, if needed)

6. Sejtek regenerásása (YPD, 60 min)
7. Sejtek szélesztése szelektív táptalajra
(auxotrof - ‘drop-out’, antibiotikum)
DROP-OUT* MIX:
2 g Adenine*
2 g Arginine
2 g Histidine*
2 g Isoleucine
2 g Leucine*
2 g Lysine
2 g Methionine
3 g Phenylalanine
2 g Serine
2 g Threonine
3 g Tryptophan*
2 g Tyrosine
1.2 g Uracil*
9 g Valine

30oC,
2-7 nap

-

+

-

+

-

+

Génkifejeztetés
gazdasejtje

ld. Expressziós rendszerek előadás

