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Mетодики за генотипизиране до вид, пол и индивид на 

кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка 

(Felis sylvestris) и рис (Lynx lynx)  

 

Във връзка с: 

Изпилнение на Договор № 2687 /27.01.2014 г., с предмет „Извършване на дейности, свързани с 

разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете 

(кафява мечка, вълк, дива котка и рис)“, сключен между ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 

ОКОЛНА СРЕДА, БУЛСТАТ 831901762 и ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА-БАЛКАНИ“, БУЛСТАТ 

/ЕИК 176511703 

  

I. Mетодики за генотипизиране до вид пол и индивид на кафява мечка 

(Ursus arctos) 

 

1. Технически средства 

- Кабинет за полимеразна верижна реакция - 2 бр. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция „Quatricycler”, VWR, САЩ. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция в реално време „Exicycler 96”, Bioneer, 

Република Корея. 

- Система за генетичен анализ „Genome Lab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ 

- Мини центрофуга за епруветки с обем 1,5 /2,0 мл и 0,2 мл 

- Вортекс 

- Комплект вариабилни автоматични пипети, покриващи обеми от 0,5 мкл. до 1000 

мкл. - 2 комплекта 

- Хладилник с фризер - 2 бр. 

 

2. Консумативи 

- Накрайници за вариабилни автоматични пипети. 

- Магнитна плака за епруветки или плаки с обем 0,2 мл, Beckman Coulter, САЩ 

- Центрофужни епруветки с обем 1,5 / 2,0 мл. 

- Плаки с оптично фолио /кат. № № 3441-40; 3111-4110/ за апарат за полимеразна 

верижна реакция в реално време „Exycycler96”, Bioneer, Република Корея. 

- Епруветки с плоско капаче 0,2 мл, за полимеразна верижна реакция. 

- Статив за работа с епруветки с размери 1,5/2,0 мл. 

- Изотермално блокче за работа с плаки или епруветки 0,2 мл. 

- Ръкавици без талк 
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- “Capillary Array Kit” (33 cm x 75 μm) / кат. №  608087/ за система за генетичен 

анализ „GenomeLab GeXP” , Beckman Coulter, САЩ. 

- “Sample Microtiter Plate” /кат. № 609801/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

- 96-ямкови плаки за буфер /кат. №  609844/, за за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

 

3. Реагенти 

- 5*Eva-Green qPCR SuperMix /кат.№ 08-36-00008/, SolisBiodyne, Естония 

- Type-it Microsatellite PCR Kit  /кат.№ 206243/, Qiagen, Германия 

- Праймери - флуресцентно белязани и небелязани  

-  Молекулен стандарт 400 бази /кат.№ 608098/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- Sample Loading Solution /кат. № 608082/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- Гел, 20 мл /кат.№ 391438/, за система за генетичен анализ „GenomeLab GeXP”, 

Beckman Coulter, САЩ. 

- Буфер за разделяне /кат.№ 608012/ за система за генетичен анализ „GenomeLab 

GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- "GenomeLab DTCS quick start” набор /кат.№ 608120/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- „Sequencing Reaction Test Sample”/кат.№ 608070/ 

- Набор за пречистване на PCR продукти „Agencourt AMPure XP”, 140 р-ии, /кат.№ 

А63880/, Beckman Coulter, САЩ. 

- Набор за пречистване на „cycle sequencing” продукти „Agencourt CleanSEQ Kit” 

/кат.№ А29151/, Beckman Coulter, САЩ. 

- ТЕ буфер с pH 8.0 

- Абсолютен етанол за молекулярна биология 

- Вода, чиста от нуклеази, за молекулярна биология 

- Bovine Serum Albumin (BSA), 20mg/ml /кат.№ B9000S/, New Egland Biolabs, UK 

- Разтвор за деконтаминиране на повърхности от нуклеинови киселини „DNA Exitus 

Plus”, 250 ml/кат.№ A7089.0250/, VWR, САЩ. 

-  

4. Съхранение на реагентите и консумативите 

Реагентите и консумативите се съхраняват при различни температури в зависимост от 

указанията описани от производителите в инструкциите за употреба или на етикетите. 

 

5. Общи правила 
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При провеждане на молекулярно биологични анализи е задължително предпазно 

работно облекло/престилка/, ръкавици без талк и при необходимост защитни очила.  

 

6. Работна процедура 

6.1 Определяне на вида 

Определянето на вида се осъществява посредством секвениране на митохондриална 

ДНК. Като процеса включва следните етапи:  

 

6.1.1 Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени, фекални и тъканни проби се намножава със следните 

праймери. 

L15995  - AATGACCAACATTCGAAA     и   

H16498 - ATTCAGCCRTARTTAACGTC 

 

FUA  - GTTCTATTTAAACTATTCCCTGGTACA и 

CR2R  - CCCGGAGCGAGAAGAGG 

 

посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „Exicycler 96”, Bioneer, Р. Корея. Реакциите на намножаване се провеждат със 

следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50 копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 30 секунди 
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Хибридизация 54 °C - L15995 / H16498 

61°C -  FUA / CR2R 

 

30 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 50 °C до 96 °C на всеки 1.0 °C за по 5 сек. 

 

Първо се пуска  реакция на намножаване с праймерите L15995 / H16498, ако не се 

получат хубави секвенции се пуска реакция с праймерите FUA / CR2R. 

 

6.1.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.1.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 

Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служата за полуколичествено определяне на концентрацията на ДНК във всяка една 

проба с цел определяне количество от пробата, което ще се използва за последващите 

анализи. Концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на 

отчетената флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. 

Проби с концентрация по-ниска от най-ниската положителна контрола не се обработват 

по-нататъка, защото това води до загуба на време и реактиви.  Резултатът се отчита 

посредством температурата на топене на полученият продукт, съответно 85.50°C - 87°C, 

като там където има продукт с една определена температура на топене и температура 

на топене на праймер димери, реакцията е положителна, там където има само праймер 

димери - реакцията е отрицателна, а там където няма нито едното нито другото - 

реакцията е инхибирана и трябва да бъде повторена след пречистване на ДНК или 

разреждане . 

6.1.4. Подготовка на пробите за секвениране. 

Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 
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1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака  

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   

3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   

4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

4.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за 

< 1 мин.  

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и 

ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 
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повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Даобавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   

2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -

47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска със всеки 

набор от „cycle sequencing” 

реакции. 

  

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 

получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 

Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 

 

  

 

 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията: 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 20секунди 50 °C 
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праймерите 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 

4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следният начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

3 минути  

2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

използвайки етанол 85 % 

100 µl 85 % етанол 

 Инкубиране за 30 сек.  

2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

3.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за  

1 минута  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 
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центрофугиране. 

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

  

6.1.5. Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.1.6. Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определяне на вида е достатъчно 

да е добре прочетена и само едната верига от ДНК молекулата. Тези, чиято 

последователност е ясно прочетена, се прехвърлят в текстови файл и след което се 

анализират посредством BLAST - анализ в National Center for Biotechnology Information 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ за определяне на вида.  Получената информация се запазва в 

екселска таблица, в която се вписват следните данни:  

- Номер проба 

- Праймери с които е направен PCR 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с тази в генната банка 

- % на идентичност 

- NCBI -описание 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с възможна следваща близка като вид 

- % на идентичност с първи възможен следващ вид 

- NCBI -описание 

- Температура на топене от PCR реакцията. 

Към таблицата се запазват в папка и 4-ри различни файла за всяка секвенционна 

реакция, т.е 8 файла за всяка проба. Секвенцията като файл с разширение ”.cq”,  с 

разширение „.fasta”, „.fasta.QUAL”, и файл във формат на “Windows Explorer 

Command”.  И четирите файла са с едно и също име само разширението е различно. 

Името включва номера на пробата, имената на праймерите, с които е направена SYBR 

Green реакцията и праймера който е използван за „cycle sequencing” реакцията. 

 

6.2. Определяне на хаплотипа 

Определянето на хаплотипа се осъществява посредством секвениране на 

митохондриална ДНК. Като процеса включва следните етапи:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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6.2.1 Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени, фекални и тъканни проби се намножава със следните 

праймери. 

L15995  - AATGACCAACATTCGAAA     и   

H16498 - ATTCAGCCRTARTTAACGTC 

 

FUA  - GTTCTATTTAAACTATTCCCTGGTACA и 

CR2R  - CCCGGAGCGAGAAGAGG 

 

посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „Exicycler 96”, Bioneer, Р. Корея. Реакциите на намножаване се провеждат със 

следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50  копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 30 секунди 

Хибридизация 54 °C - L15995 / H16498 

61°C -  FUA / CR2R 

 

30 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 50 °C до 96 °C на всеки 1.0 °C за по 5 

сек. 

 

Първо се пуска  реакция на намножаване с праймерите L15995 / H16498, ако не се 

получат хубави секвенции се пуска реакция с праймерите FUA / CR2R. 
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Важно!!! Пробите с лошо качество и ниско съдържание на ДНК  за определяне на 

хаплотип се накапват, като 50 мкл. реакции, както е указано на схемата:  

Общ обем  

Реагент Концентрация Обем 50 µl 

 

Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 10 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 2 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 2 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.25 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 4 µl  > 50 копия 

Вода  31.75 µl  

 

6.2.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.2.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 

Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служата за да се определи прблизително концентрацията на всяка една проба с цел 

определяне количество от пробата, което ще се използва за последващите анализи. 

Концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на отчетената 

флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. Там където 

пробата е равностаойна на най-ниско концентрираната положителна контрола, пробата 

се обработва по-нататък, ако флуресцентният сигнал е по-нисък с пробата не се 

провеждат последващи анализи, защото това води до загуба на време и реактиви.  

Резултатът се отчитата посредством температурата на топене на полученият продукт - 

89.50°C, като там където има продукт с една определена температура на топене и 

температура на топене на праймер димери, реакцията е положителна, там където има 

само праймер димери - реакцията е отрицателна, а там където няма нито едното нито 

другото - реакцията е инхибирана и трябва да бъде повторена след пречистване на ДНК 

или разреждане. 

6.2.4. Подготовка на пробите за секвениране. 
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Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака  

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   

3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   

4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 
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4.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за 

< 1 мин.  

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и 

ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 

повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

  

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Даобавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   

2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -

47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска с всеки 

набор от „cycle sequencing” 

реакции. 

  

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 
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получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 

Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 

 

 

 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията 

 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 

праймерите 

20секунди 50 °C 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 

4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следнит начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

3 минути  

2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

използвайки етанол 85 % 

100 µl 85 % етанол 

 Инкубиране за 30 сек.  
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2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

3.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за  

1 минута  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 

центрофугиране. 

  

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

 

6.2.5 Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.2.6 Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определянето на хаплотипа е 

необходимо и двете вериги на изследваната ДНК молекула да са добре прочетени. 

Посредством програмата “pDRAW32”  http://www.acaclone.com/ се изготвя референтна 

секвенция. Тази референтна секвенция се използва за работа със „Sequencing Investigator” 

модула, който е част от „Genome Lab GeXP” софтуера на апарат „Genome Lab GeXP”, 

където от двете вериги на анализираното ДНК на база референтната секвенция се правят 

консенсусни секвенции, които след това се използват за определяне на хаплотипа 

посредством програмата “ClustalXv2.1” http://www.clustal.org/ /Приложение 1/. 

 

6.3. Определяне на пробите до пол и индивид  

Определянето до пол и индивид на пробите от вълк се осъществява посредством STR 

или микросателитен анализ.  

http://www.acaclone.com/
http://www.clustal.org/
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За целта се използват следните праймери: 

Локус Секвенция 

G1Af GCATACTCTCCTCTGATGGG 

G1Ar AGATTAGTGAAAAAGAAGCAGG 

G1Df GATCTGTGGGTTTATAGGTTACA 

G1Dr CTACTCTTCCTACTCTTTAAGAG 

G10Cf AAAGCAGAAGGCCTTGATTTCCTG 

G10Cr GGGGACATAAACACCGAGACAGC 

G10Pf AGGAGGAAGAAAGATGGAAAAC 

G10Pr TCATGTGGGGAAATACTCTGAA 

G10Hf CAACAAGAAGACCACTGTAA 

G10Hr AGAGACCACCAAGTAGGATA 

G10Jf GATCAGATATTTTCAGCTTT 

G10Jr AACCCCTCACACTCCACTTC 

G10Uf TGCAGTGTCAGTTGTTAGGAA 

G10Ur TATTTCCAATGCCCTAAGTGAT 

UarMU26f GCCTCAAATGACAAGATTTC 

UarMU26r TCAATTAAAATAGGAAGCAGC 

Msut-2f AGTGAATCCTAAACAGGTTA 

Msut-2r TAATATGAATATGGTGTGCT 

Mu10f ATTCAGATTTCATCAGTTTGACA 

Mu10r TCAGCATAGTTACACAAATCTCC 

G10Lf CAGGACAGGATATTGACATTGA 

G10Lr ACTGATTTTATTCACATTTCCC 

Mu23f GCCTGTGTGCTATTTTATCC 

Mu23r TAGACCACCAAGGCATCAG 

Mu51f AGCCAGAATCCTAAGAGACCT 

Mu51r AAAGAGAAGGGACAGGAGGTA 
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Праймерите се разреждат с ТЕ-буфер с pH 8.0 спазвайки инструкцията на 

производителя до 100 µМ сток разтвор от който се приготвя 10µМ работен разтвор 

Праймерите се смесват по следната схема: /Приложение 2/ 

 

Микросателитният анализ включва следните етапи: 

6.3.1. Мултиплексна полимеразна верижна реакция  

Реакциията се провежда при следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
Type-it Microsatellite PCR kit 1x 12,5 µl 1 x 

Мултиплекс набори от различните 

праймери 

10 µM 0,75 µl 0.3 µM 

BSA 1x 0,25 µl 200 nM 

ДНК 0,6 ng/PCR 2,5 µl > 50 копия 

Вода  9,0 µl  

 

 

И следният профил на температура-време: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 5 минути 

Хибридизация 55°C 90 секунди 

Удължаване 72°C 30 секунди 

Денатурация 2 95 °C 30 секунди 

Хибридизация  „touch down” 55 °C - 50°C 90 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 5 от стъпка денатурация 2 

Денатурация 3 95 °C 30 секунди 

Хибридизация / Touch Down PCR 51 °C  90 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 40 от стъпка денатурация 3 

Завършване 60 °C 60 ин. 

 

Важно!!! При работа с фекални проби във всяка реакция се слага 5 мкл. ДНК, вместо 2,5 мкл. - 

/Приложение 2Б/ 

Важно !!! Микросателитните маркери от сет номер 5 се анализират, като единични реакции, а 

не като мултиплексна „PCR” реакция при всички проби /Приложение 2В/. 
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6.3.2 Фрагментен анализ  

Получените PCR продукти се подготвят за фрагментен анализ на система за генетичен 

анализ „Genome Lab GeXP” по следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем 

SM 420 стандарт  0,5 µl 

SLS /формамид 1x 23,75 µl 

PCR продукт  1,0 µl 

 

Фрагментният анализ се провежда при следните параметри: 20 сек. време за 

инжектиране на пробата при 2 kV, време за сепариране 60 мин, температура на 

капилярата 57°C. 

 

6.3.3. Контроли и повторения 

Всеки анализ се съпровожда от положителна контрола за вида. Всеки анализ се прави в 

три повторения за да се минимизира грешката от ефекта „отпадане на алел” 

(невъзможноста на даден алел да се намножи) поради ниска концентрация на ДНК при 

работа с такъв вид проби.  

 

6.3.4.  Анализ и обработка на резултатите от фрагментен /микросателитен/ анализ 

Резултатите от микросателитния анализ се анализират като се описват дължините на 

получените фрагменти за всеки маркер при всяка една проба и се нансят в таблица в 

която са задаени предварително стойностите на дължините на фрагментите 

/Приложение 5А/. На база на получените резултати се прави анализ на сравняване на 

локусите при различните проби „locus-tag” и се уеднаквяват размерите на локусите. 

Тези настройки на секвенатора се правят за всеки алел по отделно посредством 

функциите „Binning” и „Locus Taq” на операционният софтуер на “GenomeLab GeXP” 

секвенатора. Тези настройки се правят еднократно и се залагат, като параметри във 

секвенатора и се използват за години на пред, докато се работи индивидово определяне 

с тези конкретни микросателитни маркери. След което сравняването на отдлените 

фрагменти става автоматично както и определянето на отделните индивиди. 

 

II.  Mетодики за генотипизиране до вид, пол и индивид на вълк (Canis 

lupus) 
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1. Технически средства 

- Кабинет за полимеразна верижна реакция - 2 бр. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция „Quatricycler”, VWR, САЩ. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция в реално време „Exicycler 96”, Bioneer, 

Република Корея. 

- Система за генетичен анализ „Genome Lab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ 

- Мини центрофуга за епруветки с обем 1,5 /2,0 мл и 0,2 мл. 

- Вортекс 

- Комплект вариабилни автоматични пипети, покриващи обеми от 0,5 мкл. до 1000 

мкл. - 2 комплекта 

- Хладилник с фризер - 2 бр. 

 

2. Консумативи 

- Накрайници за вариабилни автоматични пипети. 

- Магнитна плака за епруветки или плаки с обем 0,2 мл, Beckman Coulter, САЩ 

- Епруветки с обем 1,5/2,0 мл. 

- Плаки с оптично фолио/кат. № № 3441-40; 3111-4110/ за апарат за полимеразна 

верижна реакция в реално време „Exycycler 96”, Bioneer, Република Корея. 

- Епруветки с плоско капаче 0,2 мл, за полимеразна верижна реакция. 

- Статив за работа с епруветки с размери 1,5/2,0 мл. 

- Изотермално блокче за работа с плаки или епруветки 0,2 мл. 

- Ръкавици без талк 

- “Capillary Array Kit” (33 cm x 75 μm) / кат.№  608087/ за система за генетичен 

анализ „GenomeLab GeXP” , Beckman Coulter, САЩ. 

- “Sample Microtiter Plate” /кат.№ 609801/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

- 96-ямкови плаки за буфер /кат.№  609844/, за за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

 

3. Реагенти 

- 5*Eva-Green qPCR SuperMix /кат.№ 08-36-00008/, SolisBiodyne, Естония 

- Type-it Microsatellite PCR Kit  /кат.№ 206243/, Qiagen, Германия 

- Праймери - флуресцентно белязани и небелязани по описание 

-  Молекулен стандарт 400 бази /кат.№ 608098/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- Sample Loading Solution /кат.№ 608082/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 
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- Гел, 20 мл /кат. № 391438/, за система за генетичен анализ „GenomeLab GeXP”, 

Beckman Coulter, САЩ. 

- Буфер за разделяне /кат.№ 608012/ за система за генетичен анализ „GenomeLab 

GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- "GenomeLab DTCS quick start” набор /кат.№ 608120/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- „Sequencing Reaction Test Sample”/кат. № 608070/ 

- Набор за пречистване на PCR продукти „Agencourt AMPure XP”, 140 р-ии, /кат. № 

А63880/, Beckman Coulter, САЩ. 

- Набор за пречистване на „cycle sequencing” продукти „Agencourt CleanSEQ Kit” 

/кат. № А29151/, Beckman Coulter, САЩ. 

- ТЕ буфер с pH 8.0 

- Абсолютен етанол за молекулярна биология 

- Вода, чиста от нуклеази, за молекулярна биология 

- Bovine Serum Albumin (BSA), 20mg/ml /кат. № B9000S/, New Egland Biolabs, UK 

- Разтвор за деконтаминиране на повърхности от нуклеинови киселини „DNA Exitus 

Plus”, 250 ml/кат.№A7089.0250/, VWR, САЩ. 

 

4. Съхранение на реагентите и консумативите 

Реагентите и консумативите се съхраняват при различни температури в зависимост от 

указанията описани от производителите в инструкциите за употреба или на етикетите. 

 

5. Общи правила 

При провеждане на молекулярно биологични анализи е задължително предпазно 

работно облекло/престилка/, ръкавици без талк и при необходимост защитни очила.  
 

6. Работна процедура 

6.1. Определяне на вида 

Определянето на вида се осъществява посредством секвениране на митохондриалната 

ДНК. Като процеса включва следните етапи:  
 

6.1.1. Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени и фекални проби се намножава със следните праймери. 

L15995  - AATGACCAACATTCGAAA     и   

H16498 - ATTCAGCCRTARTTAACGTC 

 

 

CR1А  -  CCACTATCAGCACCCAAAGC   и 

CR2R  -  CCCGGAGCGAGAAGAGG 
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посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „Exicycler 96”. Реакциите на намножаване се провеждат със следната схема на 

пипетиране на реагентите: 

 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50 копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 30 секунди 

Хибридизация 54 °C 30 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 50 °C до 96 °C на всеки 1.0 °C за 

по 5 сек. 

 

Първо се пуска  реакция на намножаване с праймерите L15995 / H16498, ако не се 

получат хубави секвенции се пуска реакция с праймерите CR1А / CR2R. 

 

6.1.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.1.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 
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Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служата за полуколичествено определяне на концентрацията на ДНК във всяка една 

проба с цел определяне количество от пробата, което ще се използва за последващите 

анализи. Концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на 

отчетената флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. 

Проби с концентрация по-ниска от най-ниската положителна контрола не се обработват 

по-нататъка, защото това води до загуба на време и реактиви. Резултатът се отчитата 

посредством температурата на топене на полученият продукт - 89.50 °C, като там 

където имаме продукт с една определена температура на топене и температура на 

топене на праймер димери, реакцията е положителна, там където има само праймер 

димери - реакцията е отрицателна, а там където няма нито едното нито другото - 

реакцията е инхибирана и трябва да бъде повторена след пречистване на ДНК или 

разреждане . 

 

6.1.4. Подготовка на пробите за секвениране. 

Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 
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състояние на покой върху 

магнитната плака  

2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   

3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   

4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

4.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за 

< 1 мин.  

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и 

ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 

повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

  

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Даобавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   
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2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -

47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска със всеки 

набор от „cycle sequencing” 

реакции. 

  

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 

получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 

Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 

 

  

 

 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията: 

 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 

праймерите 

20секунди 50 °C 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 

4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следнит начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

3 минути  
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магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

използвайки етанол 85 % 

100 µl 85 % етанол 

 Инкубиране за 30 сек.  

2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

3.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за  
1 минута  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 

центрофугиране. 

  

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

 

6.1.5 Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.1.6 Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определяне на вида е достатъчно 

да е добре прочетена и само едната верига от ДНК на дадена проба. Тези, чиято 

последователност е ясно прочетима, се прехвърлят в текстови файл и след това  се 

анализират посредством BLAST - анализ в National Center for Biotechnology Information 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ за определяне на вида.  Получената информация се запазва в 

екселска таблица, в която се вписват следните данни:  

- Номер проба 

- Праймери с които е направен PCR 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с тази в генната банка 

- % на идентичност 

- NCBI -описание 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с възможна следваща близка като вид 

- % на идентичност с първи възможен следващ вид 

- NCBI -описание 

- Температура на топене от PCR реакцията. 

Към таблицата се запазват в папка и 4-ри различни файла за всяка секвенционна 

реакция, т.е 8 файла за всяка проба. Секвенцията, като файл с разширение ”.cq”,  с 

разширение „.fasta”, „.fasta.QUAL”, и файл във формат на “Windows Explorer 

Command”.  И четирите файла са с едно и също име само разширението е различно. 

Името включва номера на пробата, имената на праймерите, с които е направена SYBR 

Green реакцията и праймера, който е използван за „cycle sequencing” реакцията. 

 

6.2. Определяне на хаплотипа 

Определянето на хаплотипа се осъществява посредством секвениране на 

митохондриалната ДНК. Като процеса включва следните етапи:  

 

6.2.1 Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени, фекални и тъканни проби се намножава със следните 

праймери. 

L15995  - AATGACCAACATTCGAAA     и   

H16498 - ATTCAGCCRTARTTAACGTC 

 

CR1А  -  CCACTATCAGCACCCAAAGC   и 

CR2R  -  CCCGGAGCGAGAAGAGG  

 

посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „Exicycler 96”, Bioneer. Реакциите на намножаване се провеждат със следната 

схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50  копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 30 секунди 

Хибридизация 54 °C 30 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 50 °C до 96 °C на всеки 1.0 °C за 

по 5 сек. 

 

Първо се пуска  реакция на намножаване с праймерите L15995 / H16498, ако не се 

получат хубави секвенции се пуска реакция с праймерите CR1А / CR2R. 

 

6.2.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.2.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 

Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служат за да се определи прблизително концентрацията на всяка една проба с цел 

определяне количество от пробата, което ще се използва за последващите анализи. Това 

стaва, като концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на 

отчетената флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. 

Там където пробата излиза равностойнa на най-ниско концентрираната положителна 

контрола, пробата има смисъл да се работи по-нататък, ако е флуресцентният сигнал е 

по-нисък пробата с пробата не се провеждат последващи анализи, защото това е загуба 

на време и реактиви.  Резултатът се отчитата посредством температурата на топене на 
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полученият продукт - 89.50 °C, като там където имаме продукт с една определена 

температура на топене и температура на топене на праймер димери, реакцията е 

положителна, там където има само праймер димери - реакцията е отрицателна, а там 

където няма нито едното нито другото - реакцията е инхибирана и трябва да бъде 

повторена след пречистване на ДНК или разреждане. 

 

6.2.4. Подготовка на пробите за секвениране. 

Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака  

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   

3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   
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4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

4.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за 

< 1 мин.  

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и 

ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 

повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

  

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Добавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   

2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -

47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска със всеки 

набор от „cycle sequencing” 

реакции. 

  

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 

получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 
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Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 

 

 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията: 

 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 

праймерите 

20секунди 50 °C 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 

4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следният начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

3 минути  

2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

използвайки етанол 85 % 

100 µl 85 % етанол 

 Инкубиране за 30 сек.  

2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 
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3.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за  

1 минута  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 

центрофугиране. 

  

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

 

6.2.5 Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.2.6. Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определянето на хаплотипа е 

необходимо и двете вериги на изследваната ДНК молекула да са добре прочетени. 

Посредством програмата “pDRAW32”  http://www.acaclone.com/ се изготвя референтна 

секвенция. Тази референтна секвенция се използва за работа със „Sequencing Investigator” 

модула, който е част от „Genome Lab GeXP” софтуера на апарат „Genome Lab GeXP”, 

където от двете вериги на анализираното ДНК на база референтната секвенция се правят 

консенсусни секвенции, които след това се използват за определяне на хаплотипа 

посредством програмата “ClustalXv2.1” http://www.clustal.org/ /Приложение 1/. 

 

6.3. Определяне на пробите до пол и индивид  

Определянето до пол и индивид на пробите от вълк се осъществява посредством STR 

или микросателитен анализ.  

За целта се използват следните праймери: 

 

 

 

http://www.acaclone.com/
http://www.clustal.org/
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Локус Секвенция 

FH2001 TCCTCCTCTTCTTTCCATTGG 

FH2001 TGAACAGAGTTAAGGATAGACACG 

FH2010 AAATGGAACAGTTGAGCATGC 

FH2010 CCCCTTACAGCTTCATTTTCC 

FH2017 AGCCTCTATAATCACGTGAGCC 

FH2017 CCCAGTACCACCTTCAGGAA 

FH2087L CTGCCACATTCACTGATGC 

FH2087L CAACTCCCTCCCTCATTTCA 

FH2088 CCCTCTGCCTACATCTCTGC 

FH2088 TAGGGCATGCATATAACCAGC 

FH2096 CCGTCTAAGAGCCTCCCAG 

Fh2096 GACAAGGTTTCCTGGTTCCA 

FH2097 CAATGTCGAATTCCATGGTG 

FH2097 ATGGAGCAAGATGTGTTTGTG 

FH2137 GCAGTCCCTTATTCCAACATG 

FH2137 CCCCAAGTTTTGCATCTGTT 

FH2140 GGGGAAGCCATTTTTAAAGC 

FH2140 TGACCCTCTGGCATCTAGGA 

FH2175 TTCATTGATTTCTCCATTGGC 

FH2175 AGGACTCTAAAAACTTGCCTCC 

vWF CTCCCCTTCTCTACCTCCACCTCTAA 

vWF CAGAGGTCAGCAAGGGTAC-

TATTGTG 

FH2054 GCCTTATTCATTGCAGTTAGGG 

FH2054 ATGCTGAGTTTTGAACTTTCCC 

FH2161 TCAGCAAGAAACCCTCCAGT 

FH2161 CATTCCCAACGGAGGACTCT 
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CPH5 TCCATAACAAGACCCCAAAC 

CPh5 GGAGGTAGGGGTCAAAAGTT 

PEZ17 CTAAGGGACTGAACTTCTCC 

PEZ17 GTGGAACCTGCTTAAGATTC 

DBX6 ATGCTGCAGTTTTTCCAGA 

DBX6 TACGCTGGGTCTTAGTT 

DBX7 CAATGTCGAATTCCATGGTG 

DBX7 TGCCATTGTTTAAAAGGAAG 

 

Праймерите се разреждат с ТЕ-буфер с pH 8.0 спазвайки инструкцията на 

производителя до 100 µМ сток разтвор от който се приготвя 10µМ работен разтвор 

Праймерите се смесват по следната схема: /Приложение 3/ 

Микросателитният анализ включва следните етапи: 

6.3.1. Мултиплексна полимеразна верижна реакция  

Реакциията се провежда при следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
Type-it Microsatellite PCR kit 1x 12,5 µl 1 x 

Мултиплекс набори от различните 

праймери 

10 µM 0,75 µl 0.3 µM 

BSA 1x 0,25 µl 200 nM 

ДНК 0,6 ng/PCR 2,5 µl > 50 копия 

Вода  9,0 µl  

 

И следният профил на температура-време: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 5 минути 

Хибридизация 60°C 90 секунди 

Удължаване 72°C 30 секунди 

Денатурация 2 95 °C 30 секунди 

Хибридизация  „touch down” 60 °C - 51°C 90 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 
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Брой цикли 10 от стъпка денатурация 2 

Денатурация 3 95 °C 30 секунди 

Хибридизация / Touch Down PCR 51 °C  90 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 40 от стъпка денатурация 3 

Завършване 60 °C 60 мин. 

 

6.3.2 Фрагментен анализ  

Получените PCR продукти се подготвят за фрагментен анализ на система за генетичен 

анализ „Genome Lab GeXP” по следната схема на пипетиране на реагентите: 

 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем 

SM 420 стандарт  0,5 µl 

SLS /формамид 1x 23,75 µl 

PCR продукт  1,0 µl 

 

Фрагментният анализ се провежда при следните параметри: 20 сек. време за 

инжектиране на пробата при 2 kV, време за сепариране 60 мин, температура на 

капилярата 57°C. 

 

6.3.3. Контроли и повторения 

Всеки анализ се съпровожда от положителна контрола за вида. Всеки анализ се прави в 

три повторения за да се минимизира грешката от ефекта „отпадане на алел” 

(невъзможноста на даден алел да се намножи) поради ниска концентрация на ДНК при 

работа с такъв вид проби.  

 

6.3.4.  Анализ и обработка на резултатите от фрагментен /микросателитен/ анализ 

III. Резултатите от микросателитния анализ се анализират като се описват дължините 

на получените фрагменти за всеки маркер при всяка една проба и се нансят в таблица в 

която са задаени предварително стойностите на дължините на фрагментите 

/Приложение 5А/. На база на получените резултати се прави анализ на сравняване на 

локусите при различните проби „locus-tag” и се уеднаквяват размерите на локусите. 

Тези настройки на секвенатора се правят за всеки алел по отделно посредством 

функциите „Binning” и „Locus Taq” на операционният софтуер на “GenomeLab GeXP” 

секвенатора. Тези настройки се правят еднократно и се залагат, като параметри във 

секвенатора и се използват за години на пред, докато се работи индивидово определяне 
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с тези конкретни микросателитни маркери. След което сравняването на отдлените 

фрагменти става автоматично както и определянето на отделните индивиди 

IV. Mетодики за генотипизиране до вид, пол и индивид на дива котка 

(Felis sylvestris) 

 

1. Технически средства 

- Кабинет за полимеразна верижна реакция - 2 бр. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция „Quatricycler”, VWR, САЩ. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция в реално време „StepOne”, Life 

Technologies, САЩ. 

- Система за генетичен анализ „Genome Lab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ 

- Мини центрофуга за епруветки с обем 1,5 /2,0 мл и 0,2 мл. 

- Вортекс 

- Комплект вариабилни автоматични пипети, покриващи обеми от 0,5 мкл. до 1000 

мкл. - 2 комплекта 

- Хладилник с фризер - 2 бр. 

 

2. Консумативи 

- Накрайници за вариабилни автоматични пипети. 

- Магнитна плака за епруветки или плаки с обем 0,2 мл, Beckman Coulter, САЩ 

- Епруветки с обем 1,5/2,0 мл. 

- Плаки с оптично фолио за апарат за полимеразна верижна реакция в реално време 

„StepOne”, Life Technologies, САЩ. 

- Епруветки с плоско капаче 0,2 мл, за полимеразна верижна реакция. 

- Статив за работа с епруветки с размери 1,5/2,0 мл. 

- Изотермално блокче за работа с плаки или епруветки 0,2 мл. 

- Ръкавици без талк 

- “Capillary Array Kit” (33 cm x 75 μm) / кат.№  608087/ за система за генетичен 

анализ „GenomeLab GeXP” , Beckman Coulter, САЩ. 

- “Sample Microtiter Plate” /кат.№ 609801/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

- 96-ямкови плаки за буфер /кат.№  609844/, за за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

 

3. Реагенти 

- 5*Eva-Green qPCR SuperMix /кат.№ 08-36-00008/, SolisBiodyne, Естония 

- Type-it Microsatellite PCR Kit  /кат.№ 206243/, Qiagen, Германия 

- Праймери - флуресцентно белязани и небелязани по описание 
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-  Молекулен стандарт 400 бази /кат.№ 608098/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- Sample Loading Solution /кат.№ 608082/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- Гел, 20 мл /кат. № 391438/, за система за генетичен анализ „GenomeLab GeXP”, 

Beckman Coulter, САЩ. 

- Буфер за разделяне /кат.№ 608012/ за система за генетичен анализ „GenomeLab 

GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- "GenomeLab DTCS quick start” набор /кат.№ 608120/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- „Sequencing Reaction Test Sample”/кат. № 608070/ 

- Набор за пречистване на PCR продукти „Agencourt AMPure XP”, 140 р-ии, /кат. № 

А63880/, Beckman Coulter, САЩ. 

- Набор за пречистване на „cycle sequencing” продукти „Agencourt CleanSEQ Kit” 

/кат. № А29151/, Beckman Coulter, САЩ. 

- ТЕ буфер с pH 8.0 

- Абсолютен етанол за молекулярна биология 

- Вода, чиста от нуклеази, за молекулярна биология 

- Bovine Serum Albumin (BSA), 20mg/ml /кат. № B9000S/, New Egland Biolabs, UK 

- Разтвор за деконтаминиране на повърхности от нуклеинови киселини „DNA Exitus 

Plus”, 250 ml/кат.№A7089.0250/, VWR, САЩ. 

 

4. Съхранение на реагентите и консумативите 

Реагентите и консумативите се съхраняват при различни температури в зависимост от 

указанията описани от производителите в инструкциите за употреба или на етикетите. 

 

5. Общи правила 

При провеждане на молекулярно биологични анализи е задължително предпазно 

работно облекло/престилка/, ръкавици без талк и при необходимост защитни очила.  

 

6. Работна процедура 

6.1. Определяне на вида 

Определянето на вида се осъществява посредством секвениране на митохондриална 

ДНК. Като процеса включва следните етапи:  

 

6.1.1. Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени и фекални проби се намножава със следните праймери. 

CanidC1  - AATGACCAACATTCGAAA     и   
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HCarn200 - ATTCAGCCRTARTTAACGTC 

 

посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „StepOne”, Life Technologies, САЩ. Реакциите на намножаване се провеждат със 

следната схема на пипетиране на реагентите: 

 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50 копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 15 секунди 

Хибридизация 51 °C 10 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 50 °C до 96 °C на всеки 1.0 °C за 

по 1мин. 

 

6.1.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.1.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 

Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служата за полуколичествено определяне на концентрацията на ДНК във всяка една 

проба с цел определяне количество от пробата, което ще се използва за последващите 
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анализи. Концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на 

отчетената флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. 

Проби с концентрация по-ниска от най-ниската положителна контрола не се обработват 

по-нататъка, защото това води до загуба на време и реактиви.  Резултатът се отчитата 

посредством температурата на топене на полученият продукт - 83/84°C, като там 

където имаме продукт с една определена температура на топене и температура на 

топене на праймер димери, реакцията е положителна, там където има само праймер 

димери - реакцията е отрицателна, а там където няма нито едното нито другото - 

реакцията е инхибирана и трябва да бъде повторена след пречистване на ДНК или 

разреждане . 

 

6.1.4. Подготовка на пробите за секвениране. 

Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака  

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   
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3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   

4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

4.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за 

< 1 мин.  

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и 

ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 

повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

  

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Даобавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   

2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -

47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска със всеки 

набор от „cycle sequencing” 
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реакции. 

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 

получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 

Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 

 

  

 

 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията: 

 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 

праймерите 

20секунди 60 °C 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 

4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следнит начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

3 минути  

2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

100 µl 85 % етанол 
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използвайки етанол 85 % 

 Инкубиране за 30 сек.  

2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

3.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за  

1 минута  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 

центрофугиране. 

  

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

 

6.1.5 Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.1.6 Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определяне на вида е достатъчно 

да е добре прочетена и само едната верига от ДНК на дадена проба. Тези, чиято 

последователност е ясно прочетима, се прехвърлят в текстови файл и след това  се 

анализират посредством BLAST - анализ в National Center for Biotechnology Information 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ за определяне на вида.  Получената информация се запазва в 

екселска таблица, в която се вписват следните данни:  

- Номер проба 

- Праймери с които е направен PCR 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с тази в генната банка 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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- % на идентичност 

- NCBI -описание 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с възможна следваща близка като вид 

- % на идентичност с първи възможен следващ вид 

- NCBI -описание 

- Температура на топене от PCR реакцията. 

Към таблицата се запазват в папка и 4-ри различни файла за всяка секвенционна 

реакция, т.е 8 файла за всяка проба. Секвенцията, като файл с разширение ”.cq”,  с 

разширение „.fasta”, „.fasta.QUAL”, и файл във формат на “Windows Explorer 

Command”.  И четирите файла са с едно и също име само разширението е различно. 

Името включва номера на пробата, имената на праймерите, с които е направена SYBR 

Green реакцията и праймера, който е използван за „cycle sequencing” реакцията. 

 

6.2. Определяне на хаплотипа 

Определянето на хаплотипа се осъществява посредством секвениране на 

митохондриална ДНК. Като процеса включва следните етапи:  

 

6.2.1 Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени и тъканни проби се намножава със следните праймери. 

LF4  -  GACATAATAGTGCTTAATCGTGC  и   

DLH - CCTGAAGTAAGAACCAGATG 

 

посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „StepOne”, Life Technologies, САЩ. Реакциите на намножаване се провеждат със 

следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50  копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 
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Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 15 секунди 

Хибридизация 51 °C 20 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 45 °C до 99 °C на всеки 1.0 °C за 

по 1мин. 

 

6.2.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.2.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 

Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служата за да се определи прблизително концентрацията на всяка една проба с цел 

определяне количество от пробата, което ще се използва  за последващите анализи. 

Това ства като концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на 

отчетената флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. 

Там където пробата излиза равностаойно на най-ниско концентрираната положителна 

контрола, пробата има смисъл да се работи по-нататък, ако е флуресцентният сигнал е 

по-нисък пробата с пробата не се провеждат последващи анализи, защото това е загуба 

на време и реактиви.  Резултатът се отчитата посредством температурата на топене на 

полученият продукт - 85.20 °C, като там където имаме продукт с една определена 

температура на топене и температура на топене на праймер димери, реакцията е 

положителна, там където има само праймер димери - реакцията е отрицателна, а там 

където няма нито едното нито другото - реакцията е инхибирана и трябва да бъде 

повторена след пречистване на ДНК или разреждане. 

 

6.2.4. Подготовка на пробите за секвениране. 

Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 
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Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака  

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   

3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   

4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

4.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за 

< 1 мин.  

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и   
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ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 

повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Добавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   

2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -

47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска със всеки 

набор от „cycle sequencing” 

реакции. 

  

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 

получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 

Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 

  

 

 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията: 

 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 20секунди 60 °C 
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праймерите 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 

4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следният начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

3 минути  

2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

използвайки етанол 85 % 

100 µl 85 % етанол 

 Инкубиране за 30 сек.  

2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

3.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за  

1 минута  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 

центрофугиране. 

  



      
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" 

 

 

46 
 

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

 

6.2.5 Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.2.6. Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определянето на хаплотипа е 

необходимо и двете вериги на изследваната ДНК молекула да са добре прочетени. 

Посредством програмата “pDRAW32”  http://www.acaclone.com/ се изготвя референтна 

секвенция. Тази референтна секвенция се използва за работа със „Sequencing Investigator” 

модула, който е част от „Genome Lab GeXP” софтуера на апарат „Genome Lab GeXP”, 

където от двете вериги на анализираното ДНК на база референтната секвенция се правят 

консенсусни секвенции, които след това се използват за определяне на хаплотипа 

посредством програмата “ClustalXv2.1” http://www.clustal.org/ /Приложение 1/. 

 

6.3. Определяне на пробите до пол и индивид  

Определянето до пол и индивид на пробите от дива котка се осъществява посредством 

STR или микросателитен анализ.  

За целта се използват следните праймери: 

 

Локус Секвенция 

FCA171f CGGCACCTACAGACGGAC 

FCA171r AGTAGCTTAGCAGCCAAGCG 

FCA8f ACTGTAAATTTCTGAGCTGGCC 

FCA8r TGACAGACTGTTCTGGGTATGG 

FCA571f TTTGTGGTGATAGCCCCTTC 

FCA571r GCCCCCCCAAAATAAATG 

FCA124f CCATTCCCTCCCTGTCTGTA 

FCA124r GCCTCAAGCCTCATTGCTAC 

http://www.acaclone.com/
http://www.clustal.org/
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FCA170f CAAGGCGTTTGGTATTTTGG 

FCA170r TTTACAGTCTCCCTCCTGATGC 

FCA149f CCTATCAAAGTTCTCACCAAATCA 

FCA149r GTCTCACCATGTGTGGGATG 

FCA88f AGGAAAATGAAGTCAAGAAAATGG 

FCA88r TTTTTCTTTTTCCCGTAATACACA 

FCA275f TTGGCTGCCCAGTTTTAGTT 

FCA275r ACGAAGGGGCAGGACTATCT 

FCA364f GTGTGCCTCTGGCAGGAC 

FCA364r TGGAGGTGCTCTGTAAAGTGG 

FCA132f ATCAAGGCCAACTGTCCG 

FCA132r GATGCCTCATTAGAAAAATGGC 

FCA576f GTGCCATTGGATTTGACCTT 

FCA576r ATGGCCAGCTGCTTCATTAT 

FCA232f ATGACCATCTCAAACTTCATGG 

FCA232r AGCTGAGTTTGCGTTTATCATG 

FCA347f ACGTCCACCAACTCCAACTC 

FCA347r GGCTAGGTAGAAGACAAATGCG 

FCA567f TCAGGGTTTTCCAGAGAAACA 

FCA567r TAGACACATACAGATGGGGTGC 

Zff AAGTTTACACAACCACCTGG 

Zfr CACAGAATTTACACTTGTGCA 

 

Праймерите се разреждат с ТЕ-буфер с pH 8.0 спазвайки инструкцията на 

производителя до 100 µМ сток разтвор от който се приготвя 10µМ работен разтвор 

Праймерите се смесват по следната схема: /Приложение 4/ 

Микросателитният анализ включва следните етапи: 

6.3.1. Мултиплексна полимеразна верижна реакция  

Реакциията се провежда при следната схема на пипетиране на реагентите: 
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Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
Type-it Microsatellite PCR kit 1x 12,5 µl 1 x 

Мултиплекс набори от различните 

праймери 

10 µM 0,75 µl 0.3 µM 

BSA 1x 0,25 µl 200 nM 

ДНК 0,6 ng/PCR 2,5 µl > 50 копия 

Вода  9,0 µl  

 

И следният профил на температура-време: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 5 минути 

Денатурация 95 °C 5 минути 

Хибридизация 55°C 90 секунди 

Удължаване 72°C 30 секунди 

Брой цикли 5 от стъпка денатурация 

Денатурация 2 95 °C 30 секунди 

Хибридизация  „touch down” 55 °C - 51°C 90 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 35 от стъпка денатурация 2 

Завършване 60 °C 60 мин. 

 

6.3.2 Фрагментен анализ  

Получените PCR продукти се подготвят за фрагментен анализ на система за генетичен 

анализ „Genome Lab GeXP” по следната схема на пипетиране на реагентите: 

 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем 

SM 420 стандарт  0,5 µl 

SLS /формамид 1x 23,75 µl 

PCR продукт  1,0 µl 

 

Фрагментният анализ се провежда при следните параметри: 20 сек. време за 

инжектиране на пробата при 2 kV, време за сепариране 60 мин, температура на 

капилярата 57°C. 
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6.3.3. Контроли и повторения 

Всеки анализ се съпровожда от положителна контрола за вида. Всеки анализ се прави в 

три повторения за да се минимизира грешката от ефекта „отпадане на алел” 

(невъзможноста на даден алел да се намножи) поради ниска концентрация на ДНК при 

работа с такъв вид проби.  

 

6.3.4.  Анализ и обработка на резултатите от фрагментен /микросателитен/ анализ 

Резултатите от микросателитния анализ се анализират като се описват дължините на 

получените фрагменти за всеки маркер при всяка една проба и се нансят в таблица в 

която са задаени предварително стойностите на дължините на фрагментите 

/Приложение 5А/. На база на получените резултати се прави анализ на сравняване на 

локусите при различните проби „locus-tag” и се уеднаквяват размерите на локусите. 

Тези настройки на секвенатора се правят за всеки алел по отделно посредством 

функциите „Binning” и „Locus Taq” на операционният софтуер на “GenomeLab GeXP” 

секвенатора. Тези настройки се правят еднократно и се залагат, като параметри във 

секвенатора и се използват за години на пред, докато се работи индивидово определяне 

с тези конкретни микросателитни маркери. След което сравняването на отделните 

фрагменти става автоматично, както и определянето на отделните индивиди. 
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V. Mетодики за генотипизиране до вид, пол и индивид на рис (Lynx lynx) 

 

1. Технически средства 

- Кабинет за полимеразна верижна реакция - 2 бр. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция „Quatricycler”, VWR, САЩ. 

- Апарат за полимеразна верижна реакция в реално време „StepOne”, Life 

Technologies, САЩ. 

- Система за генетичен анализ „Genome Lab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ 

- Мини центрофуга за епруветки с обем 1,5 /2,0 мл и 0,2 мл. 

- Вортекс 

- Комплект вариабилни автоматични пипети, покриващи обеми от 0,5 мкл. до 1000 

мкл. - 2 комплекта 

- Хладилник с фризер - 2 бр. 

 

2. Консумативи 

- Накрайници за вариабилни автоматични пипети. 

- Магнитна плака за епруветки или плаки с обем 0,2 мл, Beckman Coulter, САЩ 

- Епруветки с обем 1,5/2,0 мл. 

- Плаки с оптично фолио за апарат за полимеразна верижна реакция в реално време 

„StepOne”, Life technologies, САЩ. 

- Епруветки с плоско капаче 0,2 мл, за полимеразна верижна реакция. 

- Статив за работа с епруветки с размери 1,5/2,0 мл. 

- Изотермално блокче за работа с плаки или епруветки 0,2 мл. 

- Ръкавици без талк 

- “Capillary Array Kit” (33 cm x 75 μm) / кат.№  608087/ за система за генетичен 

анализ „GenomeLab GeXP” , Beckman Coulter, САЩ. 

- “Sample Microtiter Plate” /кат.№ 609801/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

- 96-ямкови плаки за буфер /кат.№  609844/, за за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP” Beckman Coulter, САЩ. 

 

3. Реагенти 

- 5*Eva-Green qPCR SuperMix /кат.№ 08-36-00008/, SolisBiodyne, Естония 

- Type-it Microsatellite PCR Kit  /кат.№ 206243/, Qiagen, Германия 
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- Праймери - флуресцентно белязани и небелязани по описание 

-  Молекулен стандарт 400 бази /кат.№ 608098/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- Sample Loading Solution /кат.№ 608082/, за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- Гел, 20 мл /кат. № 391438/, за система за генетичен анализ „GenomeLab GeXP”, 

Beckman Coulter, САЩ. 

- Буфер за разделяне /кат.№ 608012/ за система за генетичен анализ „GenomeLab 

GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- "GenomeLab DTCS quick start” набор /кат.№ 608120/ за система за генетичен анализ 

„GenomeLab GeXP”, Beckman Coulter, САЩ. 

- „Sequencing Reaction Test Sample”/кат. № 608070/ 

- Набор за пречистване на PCR продукти „Agencourt AMPure XP”, 140 р-ии, /кат. № 

А63880/, Beckman Coulter, САЩ. 

- Набор за пречистване на „cycle sequencing” продукти „Agencourt CleanSEQ Kit” 

/кат. № А29151/, Beckman Coulter, САЩ. 

- ТЕ буфер с pH 8.0 

- Абсолютен етанол за молекулярна биология 

- Вода, чиста от нуклеази, за молекулярна биология 

- Bovine Serum Albumin (BSA), 20mg/ml /кат. № B9000S/, New Egland Biolabs, UK 

- Разтвор за деконтаминиране на повърхности от нуклеинови киселини „DNA Exitus 

Plus”, 250 ml/кат.№A7089.0250/, VWR, САЩ. 

 

4. Съхранение на реагентите и консумативите 

Реагентите и консумативите се съхраняват при различни температури в зависимост от 

указанията описани от производителите в инструкциите за употреба или на етикетите. 

 

5. Общи правила 

При провеждане на молекулярно биологични анализи е задължително предпазно 

работно облекло/престилка/, ръкавици без талк и при необходимост защитни очила.  

 

6. Работна процедура 

6.1. Определяне на вида 

Определянето на вида се осъществява посредством секвениране на митохондриална 

ДНК. Като процеса включва следните етапи:  

 

6.1.1. Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени и фекални проби се намножава със следните праймери. 
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CanidC1  - AATGACCAACATTCGAAA     и   

HCarn200 - ATTCAGCCRTARTTAACGTC 

 

посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „StepOne”, Life Technologies, САЩ. Реакциите на намножаване се провеждат със 

следната схема на пипетиране на реагентите: 

 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50 копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 15 секунди 

Хибридизация 51 °C 30 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 50 °C до 96 °C на всеки 1.0 °C за 

по 5 сек. 

 

6.1.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.1.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 

Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служата за полуколичествено определяне на концентрацията на ДНК във всяка една 
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проба с цел определяне количество от пробата, което ще се използва за последващите 

анализи. Концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на 

отчетената флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. 

Проби с концентрация по-ниска от най-ниската положителна контрола не се обработват 

по-нататъка, защото това води до загуба на време и реактиви.  Резултатът се отчитата 

посредством температурата на топене на полученият продукт - 85.20 °C, като там 

където имаме продукт с една определена температура на топене и температура на 

топене на праймер димери, реакцията е положителна, там където има само праймер 

димери - реакцията е отрицателна, а там където няма нито едното нито другото - 

реакцията е инхибирана и трябва да бъде повторена след пречистване на ДНК или 

разреждане . 

 

6.1.4. Подготовка на пробите за секвениране. 

Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака  

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 
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2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   

3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   

4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

4.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за 

< 1 мин.  

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и 

ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 

повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

  

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Добавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   

2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -
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47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска със всеки 

набор от „cycle sequencing” 

реакции. 

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 

получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 

Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 

 

  

 

 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията: 

 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 

праймерите 

20секунди 50 °C 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 

4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следнит начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

3 минути  
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2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

използвайки етанол 85 % 

100 µl 85 % етанол 

 Инкубиране за 30 сек.  

2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

3.2 Оставете да изсъхне на стайна 

температура за  

1 минута  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 

центрофугиране. 

  

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

 

 

6.1.5 Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.1.6 Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определяне на вида е достатъчно 

да е добре прочетена и само едната верига от ДНК на дадена проба. Тези, чиято 

последователност е ясно прочетима, се прехвърлят в текстови файл и след това  се 

анализират посредством BLAST - анализ в National Center for Biotechnology Information 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ за определяне на вида.  Получената информация се запазва в 

екселска таблица, в която се вписват следните данни:  

- Номер проба 

- Праймери с които е направен PCR 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с тази в генната банка 

- % на идентичност 

- NCBI -описание 

- % на съвпадение на излседваната ДНК с възможна следваща близка като вид 

- % на идентичност с първи възможен следващ вид 

- NCBI -описание 

- Температура на топене от PCR реакцията. 

Към таблицата се запазват в папка и 4-ри различни файла за всяка секвенционна 

реакция, т.е 8 файла за всяка проба. Секвенцията, като файл с разширение ”.cq”,  с 

разширение „.fasta”, „.fasta.QUAL”, и файл във формат на “Windows Explorer 

Command”.  И четирите файла са с едно и също име само разширението е различно. 

Името включва номера на пробата, имената на праймерите, с които е направена SYBR 

Green реакцията и праймера, който е използван за „cycle sequencing” реакцията. 

 

6.2. Определяне на хаплотипа 

Определянето на хаплотипа се осъществява посредством секвениране на 

митохондриална ДНК. Като процеса включва следните етапи:  

 

6.2.1 Намножаване на изолираната ДНК  

Изолираната ДНК от космени и тъканни проби се намножава със следните праймери. 

CR-L16298  -  TCCCAAAGCTGAAATTCTTT       и  

CR-H16458  - CAGTGGTTGGTAGGTTAATTT 

 

CR-L16782  -  TAGTGCTTAATCGTGCAAT         и   

CR-H16922  - CAGATGCCAGGTATAGTTCC 

 

посредством SYBR Green анализ на апарат за полимеразна верижна реакция в реално 

време „StepOne”, Life Technologies, САЩ. Реакциите на намножаване се провеждат със 

следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
5xEva-Green qPCR SuperMix 5 x 5 µl 1 x 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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F-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

R-Праймер 10 µM 1 µl 0.3 µM 

BSA 20µg /ml 0.125 µl 200 nM 

ДНК 6.25pg/PCR 2.5 µl > 50  копия 

Вода  15.375 µl  

 

При следната програма „време-температура” на намножаване: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 15 минути 

Денатурация  95 °C 15 секунди 

Хибридизация 51 °C 30 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 45 от стъпка денатурация 

Стъпка на топене на полученият продукт 50 °C до 96 °C на всеки 1.0 °C за 

по 5 сек. 

 

6.2.2 Контроли 

Всеки анализ се съпровожда от една положителна контрола в три различни 

концентрации, съответно: 25 ng/µl; 2,5 ng/µl; 0,25 ng/µl; отрицателна контрола от 

екстракцията на ДНК и отрицателна контрола за реакцията на намножаване, общо 5 

задължителни контроли. 

 

6.2.3 Анализ и обработка на резултатите от полимеразната верижна реакция в 

реално време 

Преглеждат се положителните и отрицателните контроли. Положителните контроли 

служата за да се определи прблизително концентрацията на всяка една проба с цел 

определяне количество от пробата, което ще се използва  за последващите анализи. 

Това ства като концентрацията на пробата се отчита в зависимост от интензитета на 

отчетената флуресценция и се сравнява с интензитета на флуресценция на контролите. 

Там където пробата излиза равностаойно на най-ниско концентрираната положителна 

контрола, пробата има смисъл да се работи по-нататък, ако е флуресцентният сигнал е 

по-нисък пробата с пробата не се провеждат последващи анализи, защото това е загуба 

на време и реактиви.  Резултатът се отчитата посредством температурата на топене на 

полученият продукт - 85.20 °C, като там където имаме продукт с една определена 

температура на топене и температура на топене на праймер димери, реакцията е 

положителна, там където има само праймер димери - реакцията е отрицателна, а там 
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където няма нито едното нито другото - реакцията е инхибирана и трябва да бъде 

повторена след пречистване на ДНК или разреждане. 

 

6.2.4. Подготовка на пробите за секвениране. 

Положителните проби се подготвят за секвениране, като първо полученият намножен 

продукт се пречиства посредством „AMPure XP”, Beckman Coulter, САЩ  по следният 

протокол: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1 Свързване на ампликони   

1.1 По-малко от 15 µl обем на PCR 

реакцията 

10 µl PCR продукт 

1.2 Разбъркайте, разклатете и 

ресуспендирайте  AMPure XP 

  

1.3 Добавете 18 µl AMPure XP 

1.4 Разбъркайте чрез пипетата около 

15 пъти нагоре и надолу  

  

1.5 Оставете епруветките на стайна 

температура 

5 мин.  

1.6 Поставете реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността  

3 мин.  

1.7 Аспирирайте и премахнете 

чистата супернатанта от 

реакционните епруветки 

  

2 Промиване I   

2.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака  

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

2.2 Инкубиране за 30 сек.  

3 Промиване II   

3.1 Добавете, но не ресуспендирате 

или разбърквате, за да бъде в 

състояние на покой върху 

магнитната плака 

200 µl Прясно приготвен  

70% етанол 

3.2 Инкубиране за 30 сек.  

4 Премахване на етанола и сушене   

4.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

4.2 Оставете да изсъхне на стайна < 1 мин.  
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температура за 

5 Елуиране на пречистената ДНК   

5.1 Елуиране използвайки 10 µl или по-

малко 

ДНаза пречистена 

вода,  не се слага TE 

- буфер! 

5.2 Разбъркайте чрез пипетиране 7-

10 пъти 

  

5.3 Промийте перлите от стената и 

ги събере чрез центрофугиране 

или ги поставете върху 

повърхността на магнитната 

плака , за да се концентрират 

перлите и да получите ДНК. 

  

6 Коментар   

6.1 Количество, което се използва за 

секвенционна реакция 

2 µl  

 

След което се пристъпва към „cycle sequencing” реакция на пробите при следната схема 

на пипетиране: 

Стъпка Описание Обем/Време Реагент 

1.1 Добавете 4 µl DTCS 

1.2 В PCR епруветка с плоско 

капаче 

3 µl Вода 

1.3 Добавете 1 µl Праймер [10µM] 

разреден с вода 

1.4 Добавете 2 µl Пречистен PCR 

продукт 

1.5 Общо количество 10 µl  

2 Коментар   

2.1 За контрола при секвениране се 

използва  0.5 µl pUC18 и 2 µl -

47 Праймер (3.2 µM). 

Контролата се пуска със всеки 

набор от „cycle sequencing” 

реакции. 

  

2.2 1-5 µl ДНК  може да се сложи, 

това се определя от броя на 

получените ампликони, 

респективно първоначална 

концентрация на ДНК в пробата. 

Съответно при промяна на 

количеството ДНК, което ще се 

сложи се преизчислява и 

количеството на водата. 
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 И следният профил на температура-време при „cycle-sequencing” реакцията: 

 

Стъпка Описание Обем/Време Температура 

1.1 Денатурация 20 секунди 96 °C 

1.2 Хибридизация на 

праймерите 

20секунди 50 °C 

1.3 Удължаване 4 минути 60 °C 

1.4 Цикли 30   

1.5 Съхранение До взимане на 

пробата 
4 °C 

 

Полученият  продукт от „cycle sequencing” реакцията се пречиства с “Agencourt 

CleanSEQ”, Beckman Coulter по следният начин: 

Стъпка Описание Обем/Време        Реагент 

1 Подготовка на  CleanSEQ   

1.1 Разклатете бутилката за да 

ресуспендирате 

  

1.2 Добавете 10 µl CleanSEQ-

Суспензия 

1.3 Добавете 42 µl 85 % етанол 

1.4 Разбъркайте чрез вортекс 10 секунди  

1.5 Поставяне на реакционната 

епруветка или плака върху 

магнитния блок  за да се разделят 

перлите от течността 

3 минути  

2 Промиване   

2.1 Промиване на перлите още докато 

са върху магнитната плака 

използвайки етанол 85 % 

100 µl 85 % етанол 

 Инкубиране за 30 сек.  

2.2 Премахване на всички следи от 

етанола 

  

3 Премахване на етанола и сушене   

3.1 Премахване на всички следи от 

етанол 

  

3.2 Оставете да изсъхне на стайна 1 минута  
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температура за  

4 Елуиране на пречистената ДНК   

4.1 Махнете епруветките от магнитната 

плака 

  

4.2 Елуира се като се използва  40 µl  SLS 

4.3 Промийте перлите от стената с SLS 

и пипетирайте полученият разтвор  

7-10 пъти до промиване на всички 

перли. Утаете магнитните частици с 

центрофугиране. 

  

5 Коментар   

5.1 Пречистването може да се направи 

и на плаката за проби на 

секвенатора GenomeLab GeXP. 

  

 

Секвениране 

Пречистените PCR продукти се поставят в магнитна плака и внимателно без магнитни 

частици се прехвърлят в плака за секвениране за секвенатор „GenomeLab GeXP”. 

Реакцията протича при следните параметри: 15 сек - инжектиране на пробата в 

капилярата, 60 мин. време за  протичане на пробата през капилярата, 6 kV ток, 57°C  

температура на капилярата. 

6.2.6. Анализ и обработка на секвенираните проби 

Получените секвенции се преглеждат и анализират. За определянето на хаплотипа е 

необходимо и двете вериги на изследваната ДНК молекула да са добре прочетени. 

Посредством програмата “pDRAW32”  http://www.acaclone.com/ се изготвя референтна 

секвенция. Тази референтна секвенция се използва за работа със „Sequencing Investigator” 

модула, който е част от „Genome Lab GeXP” софтуера на апарат „Genome Lab GeXP”, 

където от двете вериги на анализираното ДНК на база референтната секвенция се правят 

консенсусни секвенции, които след това се използват за определяне на хаплотипа 

посредством програмата “ClustalXv2.1” http://www.clustal.org/ /Приложение 1/. 

 

6.3. Определяне на пробите до пол и индивид  

Определянето до пол и индивид на пробите от дива котка се осъществява посредством 

STR или микросателитен анализ.  

 

За целта се използват следните праймери: 

Локус Секвенция 

F-Zf AAGTTTACACAACCACCTGG 

http://www.acaclone.com/
http://www.clustal.org/
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F-Zf CACAGAATTTACACTTGTGCA 

FCA718 TGACAGCTCAGAGCCTAAAGC 

FCA718 GAGTGCACCCCTCCCATAC 

FCA008 ACTGTAAATTTCTGAGCTGGCC 

FCA008 TGACAGACTGTTCTGGGTATGG 

FCA478 TATATGTATGTGCGCGTGTACC 

FCA478 GATCGTGGTTTTTTGACACTTG 

FCA126 GCCCCTGATACCCTGAATG 

FCA126 CTATCCTTGCTGGCTGAAGG 

FCA723 TGAAGGCTAAGGCACGATAGA 

FCA723 CGGAAAGATACAGGAAGGGTA 

FCA1018 CATCACGGTCTCGGGAAC 

FCA1018 CGTTGTTTCTTGTGTCGGG 

LCA110 CCTTTGTCACTCACCA 

LCA110 CGGGGATCTTCTGCTC 

LCA109 AAGTGGCAAGATTACATTC 

LCA109 AACATCCTTTTATTCATTG 

FCA031 GCCAGGGACCTTTAGTTAGAT 

FCA031 GCCCTTGGAACTATTAAAACCA 

F115 CTCACACAAGTAACTCTTTG 

F115 CCTTCCAGATTAAGATGAGA 

FCA506 AATGACACCAAGCTGTTGTCC 

FCA506 AGAATGTTCTCTCCGCGTGT 

FCA096 CACGCCAAACTCTATGCTGA 

FCA096 CAATGTGCCGTCCAAGAAC 

FCA069 AATCACTCATGCACGAATGC 

FCA069 AATTTAACGTTAGGCTTTTTGCC 

FCA006 GACTTCTGCCTTCTTGTGGC 

FCA006 CCCCTAATGTGACTACAGA-TAGGG 

FCA082 TCCCTTGGGACTAACCTGTG 

FCA082 AAGGTGTGAAGCTTCCGAAA 
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Праймерите се разреждат с ТЕ-буфер с pH 8.0 спазвайки инструкцията на 

производителя до 100 µМ сток разтвор от който се приготвя 10µМ работен разтвор 

Праймерите се смесват по следната схема: /Приложение 5/. 

Микросателитният анализ включва следните етапи: 

6.3.1. Мултиплексна полимеразна верижна реакция  

Реакциията се провежда при следната схема на пипетиране на реагентите: 

Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем Крайна 

концентрация 
Type-it Microsatellite PCR kit 1x 12,5 µl 1 x 

Мултиплекс набори от различните 

праймери 

10 µM 0,75 µl 0.3 µM 

BSA 1x 0,25 µl 200 nM 

ДНК 0,6 ng/PCR 2,5 µl > 50 копия 

Вода  9,0 µl  

 

И следният профил на температура-време: 

Стъпка Температура Време 

Първоначална денатурация 95 °C 5 минути 

Хибридизация 65°C 90 секунди 

Удължаване 72°C 30 секунди 

Денатурация 2 95 °C 30 секунди 

Хибридизация  „touch down” 65 °C - 55°C 90 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 10 от стъпка денатурация 2 

Денатурация 3 95 °C 30 секунди 

Хибридизация / Touch Down PCR 55 °C  90 секунди 

Удължаване  72 °C 30 секунди 

Брой цикли 35 от стъпка денатурация 3 

Завършване 60 °C 60 мин. 

 

6.3.2 Фрагментен анализ  

Получените PCR продукти се подготвят за фрагментен анализ на система за генетичен 

анализ „Genome Lab GeXP” по следната схема на пипетиране на реагентите: 
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Общ обем 25 µl 

Реагент Концентрация Обем 

SM 420 стандарт  0,5 µl 

SLS /формамид 1x 23,75 µl 

PCR продукт  1,0 µl 

 

Фрагментният анализ се провежда при следните параметри: 20 сек. време за 

инжектиране на пробата при 2 kV, време за сепариране 60 мин, температура на 

капилярата 57°C. 

 

6.3.3. Контроли и повторения 

Всеки анализ се съпровожда от положителна контрола за вида. Всеки анализ се прави в 

три повторения за да се минимизира грешката от ефекта „отпадане на алел” 

(невъзможноста на даден алел да се намножи) поради ниска концентрация на ДНК при 

работа с такъв вид проби.  

 

6.3.4.  Анализ и обработка на резултатите от фрагментен /микросателитен/ анализ 

Резултатите от микросателитния анализ се анализират като се описват дължините на 

получените фрагменти за всеки маркер при всяка една проба и се нансят в таблица в 

която са задаени предварително стойностите на дължините на фрагментите 

/Приложение 5А/. На база на получените резултати се прави анализ на сравняване на 

локусите при различните проби „locus-tag” и се уеднаквяват размерите на локусите. 

Тези настройки на секвенатора се правят за всеки алел по отделно посредством 

функциите „Binning” и „Locus Taq” на операционният софтуер на “GenomeLab GeXP” 

секвенатора. Тези настройки се правят еднократно и се залагат, като параметри във 

секвенатора и се използват за години на пред, докато се работи индивидово определяне 

с тези конкретни микросателитни маркери. При натрупване на голям брой проби през 

годините и забелязване от страна на генетиците, че има разлики в дължините на 

фрагментитепри отделите алели извън заложеното се препоръчва да се направи на ново  

„Binning” анализ и да се заложат на ново „Locus Taq”-ове. След което сравняването на 

отдлените фрагменти става автоматично както и определянето на отделните индивиди.  

 

 

09.02.2015 г.     

гр. София                                    

 

 


