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Неинвазивно събрани проби 
 

Изолирането на ДНК от неинвазивно събран материал трябва да се извършва в 

лаборатория, която има физически отделени помещения, едни в които се изолира ДНК 

и други, в които се осъществява анализ посредством полимеразна верижна реакция и 

секвениране. Всички инструменти трябва да бъдат използвани само в определените за 

тях помещения и само в тази лаборатория и да се избягва обмен на оборудване и ДНК-

материал между различните части на лабораторията и между различните лаборатории. 

Работните места трябва да се почистват след обработка на всяка проба. Това се 

осъществява чрез дестилирана вода и етанол. Лицата, които отговарят за тази дейност 

трябва да носят престилка, която се използва само за изолиране на ДНК от 

неинвазивено събраната проба, за да се избегнат замърсявания, като такива с произход 

от домашни любимци - домашни котки и кучета. Домашните любимци на персонала, 

роботещ в лабораториите трябва да се генотипизират, за да бъдат забелязани 

замърсяванията на пробите в по-ранен етап от анализа. 
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I. Изолиране на ДНК от космени проби от мечки, диви котки и 

рисове. 
 

Козината трябва да бъде прехвърлена от събирателните торбички в микроцентрофужни 

епруветки. Прехвърлянето трябва да се осъществи чрез фини пинсети, които трябва да 

се почистват след всяка стъпка, като се използва дестилирана вода и 70% етанол. Най-

малко 5 косъма с корени са необходими, за да се получи пълен генотип. За изолирането 

от космени проби трябва да се използват 10-15 косъма с корени. По принцип е добре да 

се използват космите с цялата им дължина, но при космени проби от кафява мечка се 

препоръчва да се намалят космите до корените или да се използват само корените на 

козината в етапа на изолиране. Тази процедура гарантира, че частта от космите, която 

не съдържа ДНК се свежда до минимум в изолата, което може да повлияе добре на 

последвала полимеразна верижна реакция.  

След педварителната подготовка на пробата се пристъпва към нейното изолиране, като 

се следват стъпките за изолиране на ДНК на набора „QIAamp DNA Investigator”,Qiagen, 

Германия и по-точно протокола „ Isolation of total DNA from Nail Clippings and 

Hair”,тъй като към момента по тази начин се получават най-добри резултати. 

 

При ръчно изолиране се следват стриктно стъпките на протокола, а именно: 

 

Стъпки преди започване: 

- Темперирайте Buffer ATE или дестилирана вода за елуиране при стайна 

температура (15-25 °C ). 

 

- Загрейте термомиксер или загряващ орбитален инкубатор на 56 °C за 

използване в стъпка 2 и (по избор) стъпка 15, и втори термомиксер или 

загряващ орбитален инкубатор на 70 °C за използване в стъпка 5. Ако не са на 

разположение  термомиксера или загряващият орбитален инкубатор, вместо 

тях се използват загряващи блокове и водни бани. 

 

- Ако буфер AL или буфер ATL съдържа утайки, разтворете ги чрез нагряване 

при 70 °C при леко разклащане. 

 

- Пригответе  воден разтвор  на 1 М DTT с работна концентрация.  Разделете 

го на аликвоти, съхранявайте ги при -20 °C. Разтопете ги непосредствено 

преди употреба.  

 

- Уверете се, че Буфери AW1 и AW2 са приготвени предварително, ако не ги 

пригответе по следният начин: Добавете 25 мл абсолютен етанол, към 

шишето съдържащо 19 мл AW1 буфер, отбележете на бутилката, че етанола 

е добавен. Така приготвеният буфер се съхранява при 15-25 °C до 1 година. Към 

буфер AW2 ( 13мл ) се добавят 30 мл абсолютен етанол. Отбележете на 

бутилката, че етанола е добавен. Така приготвеният буфер се съхранява при 

15-25 °C до 1 година. 



  

      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

Проект "Теренни проучвания на разпространение на 
видове / оценка на състоянието на видове и хабитати 

на  територията на  цялата страна – I фаза" 
 

 

3 

 

 

Процедура: 

1. Прибавете 300 микролитра буфер ATL, 20 микролитра протеиназа К, и 20 

микролитра 1 М DTT към микроцентрофужната епруветка с обем 1.5 мл, 

където се намира космента проба. Капакът се затваря и следва разбъркване с 

на „вортекс”  за 10 сек. 

 

2. Поставя се епруветката в термомиксера или загряващият орбитален 

инкубатор и се инкубира при температура 56 °C с разклащане при 900 rpm за 

цяла нощ. 

 

3. Кратко центрофугиране на пробата, за да се  отстранят капките от 

вътрешната страна на капака. 

 

4. Прибавят се 300 микролитра AL буфер, капакът се затваря  и се разбърква чрез 

„вортекс” за 10s./Изисква се, РНК носител, добавя се 1 микролитър разтворен 

РНК носител към 300 микролитра  буфер AL. Трябва да се има  предвид, че РНК 

носителят не се разтваря в AL  буфер. Първо трябва да бъде разтворен в ATE 

буфер,а след това се прибавя към буфер AL./ 

 

5. Епруветката се поставя в термомиксер или загряващ орбитален инкубатор и 

се инкубира при температура 70 °C чрез разклащане при 900 rpm за 10 минути. 

 

6. Кратко центрофугиране на пробата, за да се  отстранят капките от 

вътрешната страна на капака. 

 

7. Прибавят се 150 микролитра етанол (96-100 %), затвяря се капака, и пробата 

се разбърква на „вортекс” за 15 секунди /За да се осигури ефективно свързване 

в стъпка 14, от съществено значение е пробата и етанолът да се размесят добре 

до получаване на хомогенен разтвор/. 

 

8. Кратко центрофугиране на пробата, за да се  отстранят капките от 

вътрешната страна на капака. 

 

9. Внимателно прехвърлете супернатантата от стъпка 13 в колонката „QIAamp 

MiniElute” (поставена в епруветка с обем 2 мл) без да се намокря ръбът на 

колонката. 

 

10. Капакът се затваря и се центрофугира при 6000 х g (8000rpm) за 1 минута. 

Колоната QIAamp MinElute  се поставя в чиста събирателна епруветка с обем 

2 ml, а епруветката, съдържаща филтрата се изхвърля./Ако лизатът не е 

преминал напълно  през мембраната след центрофугиране, то докато колонаката 

„QIAamp MinElute” е празна, пробата се центрофугира отново при по-висока 

скорост/. 
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11. Внимателно се  отворя колоната  „QIAamp MinElute”и се добавят 500 

микролитра  AW1 буфер, без да се намокря ръбът. Капакът се затваря и 

пробата се центрофугира при 6000 х g (8000 оборота в минута) за 1 минута. 

Колона „QIAamp MinElut”  се поставя  в чиста събирателна епруветка с обем  

2мл. , а епруветката, която съдържа филтрата се изхвърля. 

 

12. Внимателно се отваря колоната „QIAamp MinElute” и се добавя 700 

микролитра буфер AW2 без да се мокри ръбът. Капакът се затваря и пробата 

се центрофугира при 6000 х g (8000 rpm) за 1 минута. Колоната „QIAamp 

MinElute” се поставя  в чиста събирателна епруветка с обем  2мл. , а 

епруветката, която съдържа филтрата се изхвърля. /Контактът между 

колоната „QIAamp MinElute” и преминаващият поток трябва да се избягва. 

Някои центрофужни ротори могат да вибрират при забавяне, в резултат на 

преминаващия поток, който съдържа етанол, и влиза в контакт с колоната 

„QIAamp MinElute”. Необходимо е внимателно да се изважда колоната „QIAamp 

MinElute”  и събирателната епруветка от ротора, така че преминаващият поток 

да не влиза в контакт с колоната „QIAamp MinElute”/. 

 

13. Колоната „QIAamp MinElut” се отваря внимателно и се добавя 700 микролитра 

етанол( 96-100%) без да се мокри ръбът. Затваря се капачето на епруветката 

и се центрофугира при 6000 х g (8000rpm) за 1 минута. Поставя се колоната 

„QIAamp MinElute” в чиста събирателна епруветка с обем 2 мл., а 

епруветката, която съдържа филтрата се изхвърля. 

 

14. Центрофугира се при висока скорост (20,000 х g ; 14,000 rpm) в продължение на 

3 минути, за да се изсуши напълно мембраната./Това е необходима стъпка, тъй 

като етанолът  пренесен в елуата може да взаимодейства с някои приложения 

надолу по веригата./ 

 

15. Колоната „QIAamp MinElute” се поставя в чиста 1.5 мл микроцентрофужна 

епруветка, а събирателната епруветка съдържаща филтрата се изхвърля. 

Внимателно се отваря капакът на колонката „QIAamp MinElute, и се инкубира 

при стайна температура(15-25 °C) за 10 минути или при 56 °C за 3 минути. 

 

16. Използват се 80 микролитра ATE буфер или дестилирана вода, които се 

прибавят към центъра на мембраната./ АТЕ буфера или дестилираната вода, 

трябва предварително да са темперирани на стайна температура (15-25º C)/.  

 

17. Капакът  се затваря  и пробата се инкубира при стайна температура (15-25 

°C) за 1 минута до 5 мин./инкубиране за 5 мин, значително увеличава добива на 

ДНК/. Центрофугирйте при висока скорост ( 20,000 х g; 14,000 rpm) за 1 

минута. 

 

Важно: В наръчника „QIAamp DNA Investigator” се препоръчва краен обем на 

елуиране 20-50μl. Въпреки това, за цялостния анализ на митохондриалния 

хаплотип и микросателитния генотип чрез множество повторения и няколко 
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мултиплексни реакции, е необходим обем на елуиране 80 μl. Обемът на 

елуиране по този начин трябва да се определя за всяка проба поотделно. 

 

При автоматизираното изолиране се използва автоматизирана система за 

разкапване  робот „Biomek 3000” (Beckman Coulter , САЩ), като се следва следният 

протокол:  

 

1. Спазват се стъпки от 1 до 3, като при процедурата за ръчно изолиране на ДНК 

от космени проби. 

 

2. Включва се апарата „Biomek 3000”. 

 

3. Включете компютъра към апарата 

 

4. Стартирайте софтуер за работа „Biomek Software” 

 

5. Роботът е готов за работа, когато лампичките започнат да светят в зелено. 

 

6. При всяко включване на робота е необходимо oт менюто да се избира 

‘Instrument’ с подменю ‘Home All Axes’. Чете се ВНИМАТЕЛНО какви 

съобщения излизат по време на процедурата  

 

7. Избира се програма „Method hair wild animals” 

 

8. Зареждат се  необходимите консумативи на апарата според картинката на 

„Deck” за този протокол,  като се спазват точно определените им места. В 1-

та ямка на  „Modular reservoir”се добавя необходимото количество „АL”буфер. 

Във втората ямка се добавя абсолютен етанол. Редът на ямките е от ляво на 

дясно.Зареждат се епруветките с пробите. 

 

9. След това се натиска Start (зелено триъгълниче, сочещо надясно в горната 

лента с инструменти), за да се стартира програмата. 

 

10. Като свърши програмата се продължава от стъпка 8 до края по протокола за 

ръчно изолиране на ДНК от космени проби. 

 

 

 

II. Изолиране на ДНК от фекални проби 

 
 Пробите от изпражнения обикновено се съхраняват в 96% етанол и се пренасят в 

петрита за еднократна употреба. За изолирането трябва да бъдат избрани различни 

малки парчета от повърхността, за да включват ДНК от чревната лигавица на 

съответното животно, чиято е фекалната проба. Пробата се изолира, като се следват 

стъпките за изолиране на ДНК на набора  „QIAamp Fast DNA Stool Mini kit”(Qiagen, 
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Германия) и по-точно стъпките на протокола „ Isolation of  DNA from stool for Human 

DNA analysis”. Наложи се да се направи промяна от първоначално избраният по 

литературна справка набор за изолиране на ДНК от изпражнения „ QIAamp DNA Stool 

Kit” със „QIAamp Fast DNA Stool Mini kit”, тъй като производителят спря първият от 

производство. Към момента по тази начин се получават най-добри резултати. 

 

При ръчно изолиране се следват стриктно стъпките на протокола, а именно:  
 

Стъпки преди започване: 

- Всички стъпи на центрофугиране би трябвало да се извършват при стайна 

температура( 15-25 °C) на 20,000 х g (приблизително 14,000 rpm). Времето за 

центрофугиране се увеличава пропорционално, ако центрофугата не може да 

осигури  20,000 х g ( вместо центрофуга за 5 мин.  при 20,000 х g, 

центрофугиране за 10 минути при 10,000 х g). 

- Приготвя се водна баня с температура 70 °C или термомиксер с гнезда за 

епруветки от 2 мл. 

- Буфер AW1 и буфер AW2 са с добавен етанол по инструкциите, ако не  са им се 

добавя необходимият етанол. 

-    Смесване на всички буфери преди употреба 

-    Ако се е образувала  утайка в буфер AL и в „InhibitEX” буфера, то тя се разтваря 

чрез инкубиране при температура 37- 70°C. 

 

Процедура 

 

1. В микроцентрофужна епруветка се добавя проба от екскремент с тегло 180-

220 мг.  И епруветката се  поставяне на лед. /Този протокол е оптимизиран за 

използване на 180-220 мг.  екскремент, но също така може да се използват и по-

малки количества. Не е необходимо да се намалят количествата на буферите или 

таблетка InhibitEX матрица, когато се използват по-малки количества 

екскремент. За проби с тегло по-голямо от 220 мг., вижте ”Протокол: Изолиране 

на ДНК от по-големи обеми екскремент’’. Ако пробата е течна , отпепетира се 

200 микролитра в микроцентрофужна епруветка . Реже се върхът на накрайника, 

за да се осигури по-лесно пипетиране./ 

 

2. Добавяне на 1 мл. буфер „InhibitEX” към всяка проба . Непрекъснато 

разбъркване на „вортекс” за 1 мин. или докато пробата е напълно 

хомогенизирана./ Важно е пробите да се разбъркат напълно. Това осигурява 

максимална концентрация  на ДНК в крайния елуат/ 

 

3. Инкубиране на пробата за една нощ на стайна температура в термомиксер. 

 

4. Пробата се центрофугира на висока скорост за 1 минута за да се раздробят 

частиците екскремент  
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5. Отпепетира се 600 мкл. от супернатантата и се добавя в нова 

микроцентрофужна епруветка(2 мл),a утайката се изхвърля /Не се прехвърля 

от утайката, ако утайката и супернатантата не са се разделили се центрофугира 

на ново/ 

 

6. Добавят се 25 микролитра протеиназа К към супернататнтата. 

 

7. Добавят се 600 микролитра буфер AL и  пробите се разбъркват на „вортекс” 

за 15 секунди./Забележка: Не добавяйте Протеиназа К директно към буфер AL. 

От важно  значение е пробата и буфера да бъдат напълно смесени, за да се 

образува хомогенен разтвор/. 

 

8. Инкубиране при 70°C за 10 мин./Пробата се центрофугира за кратко, за да се 

премахнат капчиците от вътрешната страна на капачета на епруветката/ 

 

9. Добавяне на 600 микролитра етанол(96-100 %) към лизата и сместа се 

разбърква чрез „вортек”./Центрофугира се за кратко, за да се премахнат 

капчиците от вътрешната страна на капачета на епруветката/ 

 

10. Внимателно добавете 600 мкл лизат от стъпка 9 към „QIAamp” спин колонка. 

Затворете капачето и центрофугирайте при пълна скорост за 1 мин. 

Поставете спин колонката в нова 2 мл събирателна епруветка и изхвърлете 

епруветката със филтрата. 

 

11. Повторете стъпка 10 докато всичкият лизат се зареди в колонката./Всяка 

колона се затваря последователно , което не позволява формиране на аерозол 

по време на центрофуирането. Ако лизатът не е преминал напълно през 

колоната, то центрофугирането продължава докато колоната се изпразни/. 

 

12. Колоната се отваря и се добавя 500 микролитра буфер AW1. Затваря се 

капакът и се центрофугира при висока скорост за 1 мута. Поставя се 

колоната в нова събирателна епруветка, а тази съдържаща филтрата се 

изхвърля. 

 

13. Отваря се колоната и се довабя 500 микролитра буфер AW2. Затваря се 

капакът и се центрофугира при максимална скорост за 3 минути. 

Събирателната епруветка съдържаща филтрата се изхвърля./Забележка:  

Останалият буфер AW2 в елуата може да доведе до проблеми по нататък в 

изследването. Някои центрофужни ротори вибрират при намаляване на 

скоростта водят до засягане на филтрата, който съдържа буфер AW2, 
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свързващ колоната QIAamp . Премахването на колоната и събирателната 

епруветка от ротора може да доведе до отделяне на филтрат и да се 

осъществи контакт с колоната/. 

 

14.  Поставете колоната в нова събирателна епруветка, а старата 

събирателна епрувет с филтрата се изхвърля. Центрофугиране при висока 

скорост  за 3 минути./Тази стъпка помага да се отстрани окончателно 

буфера AW2 /. 

 

15. Пренос на колоната в нова, белязана микроцентрофужна епруветка(1.5мл). 

Внимателно се отваря колоната и се добавят 200 микролитра буфер AТE 

директно в „QIAamp мембраната”. Капакът се затваря и пробата се 

инкубира за 1 минута при стайна температура, след това се центрофугира 

при максимална скорост за 1 минута./Ако количеството трябва да се 

определи спектрофотометрично, тарирайте със АТЕ буфер за да се избегнат 

фалшиви резултати. При дълго съхранение пробатa се поставя при - 20°C/. 

 

 

При автоматизираното изолиране се използва автоматизирана система за 

разкапване  робот „Biomek 3000” (Beckman Coulter , САЩ), като се следва следният 

протокол:  

 

1. Спазват се стъпки от 1 до 5, като при процедурата за ръчно изолиране на ДНК 

от фекални проби. 

 

2. Включва се апарата „Biomek 3000”. 

 

3. Включете компютъра към апарата 

 

4. Стартирайте софтуер за работа „Biomek Software” 

 

5. Роботът е готов за работа, когато лампичките започнат да светят в зелено. 

 

6. При всяко включване на робота е необходимо oт менюто да се избира 

‘Instrument’ с подменю ‘Home All Axes’. Чете се ВНИМАТЕЛНО какви 

съобщения излизат по време на процедурата  

 

7. Избира се програма „Method stool wild animals” 

 

8. Зареждат се  необходимите консумативи на апарата според картинката на 

„Deck” за този протокол,  като се спазват точно определените им места. В 1-

та ямка на  „Modular reservoir”се добавя необходимото количество „Proteinase 

K”. Във втората ямка се добавя “AL” буфер, а в третата абсолютен етанол. 

Редът на ямките е от ляво на дясно.Зареждат се епруветките с пробите. 
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9. След това се натиска Start (зелено триъгълниче, сочещо надясно в горната 

лента с инструменти), за да се стартира програмата. 

 

10. Като свърши програмата се продължава от стъпка 10 до края по протокола за 

ръчно изолиране на ДНК от фекални проби. 
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Проби събрани по инвазивен път от трупни или убити животни 
 

 

III. Изолиране на ДНК от тъканни проби. 

Тъканните проби трябва да се съхраняват в 96% етанол. За изолирането на ДНК е 

препоръчително използването на алуминиево фолио или петрита за еднократна 

употреба. За изолиране на 20мг ДНК от проба, тъканите трябва да се режат на малки 

парчета с помощта на скалпели или ножчета за бръснене за еднократна употреба. 

Трябва да бъдат използвани пинсети, за да се фиксира тъкyнта по време на етапа на 

рязане. Преди и след всяко използване на пинсетата, тя трябва да се стерилизира чрез 

пламък, 10% белина и / или UV-лампа. Препоръчително е да се изрязва парче от 

вътрешната част на тъканта, защото така рискът от замърсявания е по-малък в 

сравнение с взимане на проба от външната част на тъканта. Освен това при трупове 

външната част на тъканта често е гнила и вероятно ДНК пробата ще е с много лошо 

качество. За изолирането на ДНК се следват препоръките на „Qiagen DNeasy Blood & 

Tissue” наръчника и по-точно протоколът „Purification of Total DNA from Animal 

Tissues”, но за предпочитане е лизирането да се осъществява за една нощ (12 часа), 

вместо препоръчваните 1-3 часа, за да се гарантира добър лизат.  

 

При ръчно изолиране се следват стриктно стъпките на протокола “Purification of 

Total DNA from Animal Tissues”, а именно:  

 

Важни точки, преди да се започне пречистването: 

- Всички етапи на центрофугиране се провеждат при стайна температура ( 15-25 ° 

С ) в микроцентрофуга . 

- Вортексирането трябва да се извършва от импулсно разбъркване  за 5–10 s. 

 

Преди да започне пречистването е необходимо: 
- Буфер ATL и буфер AL  могат да образуват утайки при съхранение. Ако е 

необходимо, да се затоплят  до 56 ° С, докато утайките се разтворят напълно. 

- Буфер - AW1 и буфер - AW2 се доставят като концентрати. Преди да се 

използват за първи път се добавя подходящо количество етанол ( 96-100 % ), 

както е посочено на бутилката, за да се получи работен разтвор. 

- Загрява се термомиксера, клатачката или подвижната платформа до  56 ° С 

Процедура 

 

1. Нарязват се на малки парченца до 25 mg тъкан ( до 10 mg тъкан от далак ) и се 

поставят в 1,5 ml микроцентрофужни епруветки. Добавят се 180 µl буфер 

ATL. /Уверете се, че точното количество изходен материал се използва . За 

тъкани, като слезката, с много голям брой клетки за дадена маса на тъканта, 

трябва да се използва не повече от 10 mg изходен материал./ 

 

2. Добавят се 20 µl протеиназа К.  Миксира се пробата и се „вортексира”, след 

това се инкубира при 56 ° C, за една нощ. 
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3. „Вортексиране”  за 15 s. Добавят се  200 µl буфер - AL към пробата  и се 

разбърква старателно чрез „вортексиране”. След това се добавят 200 µl 

етанол ( 96-100 % )  и отново се „вортексира” старателно. 

/От съществено значение е, че пробата, буферът „AL”  и етанолът се смесват 

непосредствено и напълно чрез вортексиране  или пипетиране, за да се получи 

хомогенен разтвор. Буферът „AL” и етанолът могат  да се смесват 

предварително и се добавят заедно в една стъпка, за да се спести време при 

обработката на множество проби. 

 * Когато се работи с химикали, винаги носете подходяща лабораторна 

престилка, ръкавици за еднократна употреба и защитни очила. За повече 

информация се обърнете  към съответните информационни листове за 

безопасност на материалите (MSDSs), достъпни от доставчика на продукта. 

При прибавянето на буфера - AL и етанола може да се образува утайка, която 

не повлиява на  DNeasy процедурата. Някои видове тъкани ( например - далак, 

бели дробове ) могат да образуват пехтиест лизат след добавяне на буфер - AL и 

етанол. В този случай  се препоръчва енергично разклащане или вортексиране 

на проба/. 

 

4. Отпипетиране на сместа от стъпка 3 ( включително и утайката ) в „DNeasy 

Mini spin” колонка, която се  поставя в 2 ml събирателна епруветка.  

Центрофугира се при 6000 x g ( 8000 rpm ) за 1 min. 

Събирателната епруветка, заедно с филтрата в нея се изхвърлят. 

Колонката се поставя в нова събирателна епруветка. 

 

5. Поставете „DNeasy Mini spi”  колонката в 2 ml събирателна епруветка,  добавете  

500 µl буфер „AW”  и центрофугирайте в продължение на 1 min при 6000 x g 

(8000 rpm). Събирателната епруветка, заедно с филтрата в нея се 

изхвърлят. Колонката се поставя в нова събирателна епруветка.  

 

6. Поставя се „DNeasy Mini spi” колоната в нова 2 ml събирателна епруветка, 

добавят се  500 µl буфер - AW2, центрофугира се за 3 min на 20,000 x g (14,000 

rpm), за да изсъхне мембраната на колонката. Събирателната епруветка, 

заедно с филтрата в нея се изхвърлят. Колонката се поставя в нова 

събирателна епруветка. 

/Важно е да се изсуши мембраната на колонката, защото  остатъчният етанол 

може да взаимодейства със следващите  реакции. Тази стъпка на 

центрофугиране гарантира, че няма да има остатъчен етанол в следващите 

реакции. 

*След етап на центрофугиране, се отстранява внимателно колоната,  така че тя 

да не влезе в контакт с преминаващия поток , защото  това ще доведе до пренос 

на етанол. Ако има замърсяване с етанол, в  празната епруветка за събиране се  

центрофугира за 1 мин при  20,000 x g (14,000 rpm)/ 
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7. Поставете колоната в чиста 1.5 ml или 2 ml микроцентрофужна  еруветка, 

пипетирайте  200 µl от буфер „AЕ”  директно върху мембраната на 

колоната. Инкубира се при стайна температура в продължение на 1 минута и 

след това се центрофугира в продължение на 1 min при 6000 x g ( 8000 rpm ). 

/Елуиране с 100 µl ( вместо 200 µl) увеличава крайната концентрация на ДНК в 

елуата , но също така намалява общия добив на ДНК/. 

 

8. Препоръчва се: За максимален добив на ДНК да се повтори елуирането  още 

веднъж, както е описано в стъпка 7. 

Тази стъпка води до увеличаване на получената ДНК. 

Новата микроцентрофужна епруветка може да се използва за втория етап на 

елуиране за предотвратяване разреждането на първия елуат. Алтернативно 

може да се комбинират елуатите, елуата от стъпка 7 може да се използва 

повторно за втория етап на елуиране. 

Забележка: Не се елуира повече от 200 µl в 1.5 ml микроцентрофужна 

епруветка, защото колонката ще влезе в контакт с елуата. 

 

 

 

При автоматизираното изолиране се използва автоматизирана система за 

разкапване  робот „Biomek 3000” (Beckman Coulter , САЩ), като се следва следният 

протокол:  

 

1. Спазват се стъпки от 1 до 2, като при процедурата за ръчно изолиране на ДНК 

от тъканни проби. 

 

2. Включва се апарата „Biomek 3000”. 

 

3. Включете компютъра към апарата 

 

4. Стартирайте софтуер за работа „Biomek Software” 

 

5. Роботът е готов за работа, когато лампичките започнат да светят в зелено. 

 

6. При всяко включване на робота е необходимо oт менюто да се избира 

‘Instrument’ с подменю ‘Home All Axes’. Чете се ВНИМАТЕЛНО какви 

съобщения излизат по време на процедурата  

 

7. Избира се програма „Method tissue wild animals” 

 

8. Зареждат се  необходимите консумативи на апарата според картинката на 

„Deck” за този протокол,  като се спазват точно определените им места. В 1-

та ямка на  „Modular reservoir”се добавя необходимото количество“AL” буфер, 

а въввтората абсолютен етанол. Редът на ямките е от ляво на 

дясно.Зареждат се епруветките с пробите. 
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9. След това се натиска Start (зелено триъгълниче, сочещо надясно в горната 

лента с инструменти), за да се стартира програмата. 

 

10. Като свърши програмата се продължава от стъпка 4 до края по протокола за 

ръчно изолиране на ДНК от тъканни проби. 

 

 

Качествено и количествено определяне на получените ДНК-и, 

съхранение, критерии за подбор на подходящи за генотипиране ДНК-и  

и валидиране на методите. 

 
- След изолиране на ДНК материала (ръчно и автоматизирано), от която и да е от 

видовете проби, се прави проверка на качеството и количеството на изолираната 

ДНК.  Пробите се измерват количествено на спектрофотометър Beckman Coulter  

DU 730. За да не се хаби материал от изолираната ДНК, пробите се разреждат по 

следният начин 1 ДНК +99 µl дестилирана вода, пробата се измерва, като след 

това полученият резултат се преизчислява по коефициента на разреждане, т.е по 

100.  Очакваното количество ДНК за проби от косми е 1-2 ng/µl, като при 

космени проби от мечки може да достигне до 20-30 ng/ µl. За проби от 

изпражнения очакваната ДНК е 0-30 ng/µl, а при тъканни проби около 50 ng/µl. 

За чистота на пробат се съди по коефициента А260/А280 от 

спектрофотометричното определяне, който трябва да е 1,7 -1,9. 

 Полученото ДНК може да се провери и на 0,8% агаразон гел, но това се 

прави в началото при установяването на методите, тъй като при тази проверка се 

губи част от изолираната ДНК, а пробите от косми и изпражнения като цяло са 

трудни проби и добива на ДНК е малък.   

 

- Изолираната ДНК, ако се планира да се изработи в рамките на следващите 2 дни 

се съхранява при +4ºC. За по-дълги периоди, ДНК се съхранява при -20ºC, като 

времето за съхранение е до две години. 

 

- Критериите за подбор на подходящите за генотипиране ДНК се следните: 

 При космени проби се гледа да има поне 5 косъма с луковица за да има 

добър добив, но дори и от проби с един косъм с луковица е 

препоръчително да се изолира ДНК. Следващият критерии е 

количеството измерена ДНК, ако то е 0 ng/µl  пробата не се генотипизира, 

при по-голямо количество се прави секвениране на мтДНК. Ако 

полученият резулт е добър се пристъпва към генотипизиране в противен 

случай пробата не се изработва. 

 При фекални и тъканни проби се спазват изискванията от къде да се взема 

материал за изолиране на ДНК описани по-горе, като следващите 

критерии са количеството измерена ДНК, ако то е 0 ng/µl пробата не се 

изработва. При по-голямо добив се прави секвениране на мтДНК. Ако 

полученият резулт е добър се пристъпва към генотипизиране  на пробата, 

в противен случай пробата не се генотипизира. 
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- За да се валидират разработените методики е необходимо да бъдат изработени 

минимум 50 проби от всеки вид (мечка, вълк, дива котка и рис), като е 

препоръчително лабораторията да разполага с 10 бр. референтни ДНК-и от 

домашни котки или кучета, които на всеки 6 / 12 месеца да пуска контролно за 

генотипизиране, с цел проверка качеството на работа. 

 

 
12.08.2014 г.  Обобщил, в качеството си на ръководител на проекта:....................................................  

гр. София                                         /д-р Величка Кърджева/ 


