
1 

 

Eesti koolinoorte 55. bioloogiaolümpiaadi 

lõppvoor 

Molekulaarbioloogia praktikum 

 

Eesnimi: ......................................................................... 

  Perekonnanimi: .........................................................          

  

Kool: .............................................................................. 

Klass : ............................................................................ 

           

 

Juhendajad:  

Andres Ainelo, Hanna Moor, Ilja Gaidutšik (TÜ MRI) 

Punktid:  

 

Bakteritest plasmiidi eraldamine ja analüüs (25 p) 

Selles praktikumis on Sinu ülesandeks puhastada bakterirakkudest plasmiidne DNA ja 

seejärel seda restriktsioonanalüüsi kasutades kontrollida. 

NB! 

Enne töö alustamist loe kindlasti läbi automaatpipeti ja tsentrifuugi kasutamise õpetused! 

Pane tähele töös olevaid ohutust puudutavaid märkusi, mis on paksus kirjas välja toodud! 

Kontrolli töö juures olevat vahendite nimekirja ning kui Sinu töölaual miski puudub, anna 

assistendile kohe märku! Kui töö käigus läheb mõni lahustest naha peale, siis loputa 

koheselt voolava vee all! 
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Automaatpipeti kasutamise õpetus 

Automaatpipetiga saab täpselt pipeteerida enda valitud mahtu vedelikku. Igal automaatpipetil 

on peal mahuvahemik, milles seda reguleerida saab. Vahemik on antud mikroliitrites. Mahtu 

reguleeritakse pipeti ülaosas musta ratast keerates. Valitud maht on näha aknakeses. Erineva 

värviga on tähistatud kas mikroliitri komakoht (kõige alumine number) või milliliiter (kõige 

ülemine number). Näiteks: „100“ = 100 μl, kuid kui esimene number on erinevat värvi, siis 

„100“ = 1ml = 1000 μl. Samamoodi „100“= 10,0 μl. Ole hoolas ja ära kunagi keera pipetti 

selle mõõtevahemikust välja! Võid pipeti rikkuda! 

Pipetti kasutatakse alati koos vastava pipetiotsikuga: kuni 1 ml võimaldavale pipetile 

sinised, väiksematele kollased. Otsiku võtmiseks suru pipett lihtsalt otse karbis oleva otsiku 

külge. Pärast pipeteerimist vajuta pipetinupu juures olevale klahvile, et otsik prüginõusse 

lasta. Ära otsikut käega puutu! Laboriassistendid jälgivad selle punkti täitmist eriti 

rangelt! Ilma otsikuta reostad pipeti! 

Otsik on ühekordseks kasutamiseks, eriti kui kasutad seda mingi alglahuse võtmiseks. Kui 

näiteks võtad ühe otsikuga DNA värvi, pipeteerid selle  oma proovi sisse ja seejärel sama 

otsiku uuesti värvinõusse paned, reostad värvi ja Su edasise töö täpsus kannatab. 

Pipeteerimiseks kasuta nuppu pipeti otsas. Nupp liigub alla kahes järgus: esmalt kuni 

mõõdupunktini ja siis juba raskemalt edasi tühjendamispunktini. Valitud ruumala sisse 

võtmiseks vajuta nupp kõigepealt mõõdupunktini alla, pane otsik vedelikku ja lase nupp 

sujuvalt üles. Vedeliku välja laskmiseks teise tuubi vajuta nupp sujuvalt täiesti alla. 

Mõõdupunktist üle vajutamine tühjendab otsiku täielikult. 

Tsentrifuugi kasutamise õpetus 

Tsentrifuuge on laboris mitu, kuid neid peab siiski teiste võistlejatega jagama. 

Tsentrifuugimise aega saab määrata esipaneelil ajanäidiku juures olevate alla- ja ülesnoolega 

nuppude abil. Kiirust ei ole vaja muuta, selles töös kasutame alati 13400 p/min (12100 x g).  

Tsentrifuugi rootor peab alati olema tasakaalus! See tähendab, et iga tuubi vastas peab 

olema teine, ligikaudu sama täis tuub. Tasakaalus on ka kolm tuubi, mis paiknevad rootoris 

võrdsete vahedega. Vältimaks tsentrifuugi lõhkumist, peab „start“-nupu vajutaja ootama 

tsentrifuugi juures, kuni see saavutab ettenähtud kiiruse, ja olema valmis vajadusel 

(ülemäärane mürin või vibratsioon) kohe tsentrifuugi peatama.   
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Üldised töövahendid: 

Ühised:

 tsentrifuugid 

 jääkide anumad 

 37 °C termostaat 

 kleeplint 

 

Ainult Sinule kasutamiseks 

 2-20 μl automaatpipett 

 10-100 või 20-200 μl automaatpipett 

 100-1000 μl automaatpipett 

 kollased pipetiotsikud 

 sinised pipetiotsikud 

 tühjad 1,5 ml tuubid 

 marker 

 

Töö 1. Plasmiidse DNA eraldamine bakterirakkudest (15 p) 

Bakterirakkudes võib lisaks mikroobi enda genoomile olla ka täiendavaid väiksemaid DNA 

rõngasmolekule – plasmiide. Mitmed plasmiidid on bakteritele kasulikud, kuna kodeerivad 

geene, mis võivad anda bakterile näiteks resistentsuse mõnele antibiootikumile või võimekuse 

mõnd muidu toksilist kemikaali toiduks kasutada. Niiviisi saavad plasmiidi kandvad rakud 

antibiootikumi või kemikaali sisaldavas keskkonnas kasvueelise ja plasmiid püsib 

bakteripopulatsioonis. Molekulaarbioloogias kasutatakse paljusid laboris modifitseeritud 

plasmiide väga laialdaselt. Näiteks, kui kloonida valku kodeeriv geen spetsiaalsesse plasmiidi, 

on võimalik bakterit kindla kemikaali söötmesse lisamisega sundida seda valku tootma ja 

seejärel uurida, kuidas selle valgu olemasolu rakku mõjutab. 

Täna kasutad bakterirakkudest plasmiidi eraldamiseks spetsiaalselt selleks otstarbeks toodetud 

komplekti, mida rakendatakse igapäevaselt ka teadustöös.  

NB! Oma tuube tsentrifuugi viies tähista need nii, et suudad enda oma pärast ära tunda! 
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Vahendid:

 plasmiidi kandvad bakterid suspensioonis 

 plasmiidi eraldamise lahused 1,5 ml tuubides: 

o L1 

o L2 

o L3 

o W1 

o W2 

 plasmiidi eraldamise kolonn kogumistuubis 

 vesi (H2O) 

Töö käik: 

1. Vala või pipeteeri 1,5 ml üleöö kasvanud bakterikultuuri tuubi ja tsentrifuugi rakud 1 

minuti jooksul põhja. Kalla vedelik rakuklombi pealt ära. Vala ülejäänud 1,5 ml üleöö 

kasvanud bakterikultuuri samasse tuubi ja tsentrifuugi kõik bakterid 1 minuti jooksul 

kokku. Kalla vedelik rakuklombi pealt ära, lõpuosa võta pipetiga ära. 

 

2. Lisa rakkudele 200 μl lahust L1. Suspendeeri (pipeteeri vedelikku rakkude peal tuubis 

ettevaatlikult edasi-tagasi) rakud, kuni saad ühtlase suspensiooni. Jälgi, et 

suspendeerides vedelik pipeti otsikus vastu pipeti korpust ei läheks! Rakuklompe ei 

tohi enam näha olla. 

 

3. Lisa suspensioonile 200 μl lahust L2, sulge tuub ja keera seda ettevaatlikult 10 korda 

tagurpidi. Käitu tuubiga hellalt, muidu võib bakteri kromosoomne DNA tükkideks minna 

ja need saastavad hiljem plasmiidiproovi. 

 

4. 2 kuni 5 minuti pärast lisa 300 μl lahust L3 ning keera tuub kohe pärast lahuse lisamist 

10 korda ettevaatlikult ja tasakesi tagurpidi, et lahused hästi seguneksid. 

 

5. Tsentrifuugi tuubi 5 minutit, et rakusodi ja kromosoomne DNA põhja sadestada. 

 

6. Võta pipetiga 500-600 μl selget vedelikku ja tõsta see eralduskolonni. Ole vedelikku 

võttes ettevaatlik, ära valget sadet liigselt sega ja kindlasti ära seda pipetti tõmba! (Kui 
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valget sadet tuleb palju kaasa või läheb vedelik tuubis sademega segi, siis pipeteeri see 

tagasi tuubi, tsentrifuugi uuesti 5 minutit ja proovi uuesti selget vedelikku kätte saada.) 

 

7. Tsentrifuugi kolonni kogumistuubis 30 sekundit, viska seejärel kogumistuubi voolanud 

vedelik ära. 

 

8. Lisa kolonnile 400 μl pesulahust W1, tsentrifuugi 30 sekundit. Viska kogumistuubi 

voolanud vedelik ära. 

 

9. Lisa kolonnile 600 μl pesulahust W2, tsentrifuugi 30 sekundit. Viska kogumistuubi 

voolanud vedelik ära. 

 

10. Tsentrifuugi tühja kolonni kogumistuubis veel 3 minutit, et membraan kuivatada. 

 

11. Aseta kolonn uude tühja 1,5 ml tuubi. Pipeteeri kolonni membraanile 30 μl vett. Tilguta, 

ära pipetiga membraani puuduta! Samuti katsu tilk saada kolonni põhja membraani peale, 

mitte kolonni seina külge. Hoia laual 1 minut, seejärel tsentrifuugi 1 minut. 

 

12. Lisa samamoodi veel 30 μl vett, oota 1 minut, tsentrifuugi 1 minut. Viska kolonn 

minema. Nüüd on Sul tuubis 60 μl puhastatud plasmiidse DNA lahust. 

 

13. Kirjuta tuubi küljele LOETAVALT oma nimi ja ”D”-täht. Kata kiri kleeplindiga ja 

anna tuub ära. Juhendajad mõõdavad praktilise töö hinde leidmiseks Sinu DNA 

kontsentratsiooni ja analüüsivad selle puhtust.  

 

Selles töös tuli lihtsalt hoolikalt protokolli järgida ja kõik lahenes ilusti. Kõigi ära antud DNA 

proovidega tegime järgmised mõõtmised. 

Esmalt mõõtsime DNA koguse tuubis. Kokku oleks pidanud proovi olema 60 μl, kuid see 

varieerus praktikas 15-st 500-ni. 

Seejärel võtsime tuubist proovi ja kandsime selle agaroosgeelile. See võimaldas hinnata, kas 

eraldatud on puhas plasmiidne DNA või on bakteri kromosoomi fragmendid proovi 

saastanud. Võistlejate kiituseks tuleb öelda, et saastust ei esinenud mitte üheski proovis! 

Kolmanda ja kõige olulisema punktina mõõtsime DNA proovis UV-spektrofotomeetri abil 

DNA kontsentratsiooni nanogrammides mikroliitri kohta. Kuna kolonnilt DNA voolutamiseks 



6 

 

kasutatav vedeliku ruumala mõjutab kontsentratsiooni, arvutasime välja totaalse eraldatud 

plasmiidi koguse nanogrammides. Saadud tulemused panime suuruse järgi ritta ning 15 

punkti sai kõige rohkem DNA-d eraldanud võistleja. Kõik ülejäänud said oma eraldatud 

DNA hulgaga proportsionaalselt vähem punkte. 

 

Töö 2. Restriktsioonanalüüs (5 p) 

Restriktsioonanalüüs tähendab puhastatud plasmiidi lõikamist DNA restriktsiooniensüümi 

ehk restriktaasiga. Restriktaasid on bakteriaalsed ensüümid, mis tunnevad ära lühikesi, 

enamasti 6-nukleotiidilisi palindroomseid järjestusi ning lõikavad need katki. Plasmiidide 

kohta on olemas restriktsioonikaardid, kus on ära toodud levinumate restriktaaside 

lõikekohad. Selle abil saab teada, kui suured fragmendid peaksid konkreetse restriktaasiga 

lõigates tekkima. See võimaldab meil kontrollida, kas oleme DNA eraldusega kätte saanud 

õige plasmiidi. Pärast lõikust lahutatakse fragmendid geelelektroforeesil, kus on võimalik 

kontrollida, kas need on õige pikkusega.  

Praktilises töös tuleb lõigata plasmiidset DNA-d restriktaasiga BamHI. See plasmiid on 

identne Sinu eraldatuga, kuid kõigile võrdse võimaluse andmiseks kasutad selles töös 

eelnevalt kontrollitud DNA-d.  

Vahendid:

 10-kordse kontsentratsiooniga restriktsioonipuhver (PUH) 

 vesi (H2O) 

 Lõigatav DNA (DNA) 

 Restriktaas BamHI (lisab assistent) 

Töö käik: 

1. Sega kokku restriktsioonisegu. Sinna tuleb pipeteerida: 

a. 10-kordset restriktsioonipuhvrit nii palju, et lõppsegus oleks selle kontsentratsioon 

1-kordne 

b. 5 μl uuritavat DNA-d 

c. 0,5 μl restriktaasi (lisab assistent, lisatakse viimasena) 

d. vett lõppruumalani 20 μl 

2. Küsi assistendilt restriktaasi BamHI ja kui assistent on selle sinu segule lisanud, siis 
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suspendeeri õrnalt. 

3. Kirjuta tuubi küljele LOETAVALT oma nimi ja ”R”-täht. Kata kiri kleeplindiga ja 

vii tuub 37 °C termostaati! Juhendajad lahutavad Su proovi geelelektroforeesil ning 

hindavad, kas DNA on alles ning täielikult lõikunud.  

Nende proovide puhul mõõtsime samuti vedeliku koguse ja lahutasime DNA agaroosgeelis, 

kus hindasime DNA lõikumist visuaalselt. Kui DNA oli näha ja täielikult lõikunud, võis 

teenida 3 punkti. Õige kogus (20 μl) andis 2 punkti. 

Järgmisel leheküljel on esitatud Sinu eraldatud ja lõigatud plasmiidi ”pBLKT’-A” 

kaart. Sellel on tähistatud erinevate restriktaaside lõikekohad koos nende täpsete 

asukohtadega plasmiidil. 

Lisaks on esitatud elektroforeesigeeli pilt, kus on lahutatud DNA suurusmarker ja 5 eri 

moel lõigatud Sinu uuritav plasmiid. Milline geelirada vastab Sinu sooritatud 

restriktsioonanalüüsile? (1p) 

Siin on oluline märkida, et nagu juhises öeldud, on kaardil antud restriktaaside lõikekohad. 

Plasmiidirõngas on kokku 9014 aluspaari (base pairs, bp) pikk. Näiteks BamHI puhul võime 

kaardilt lugeda, et see lõikab pärast 6ndat ja 963ndat nukleotiidi. Nende kahe lõikekoha 

vahele jääb 963 – 6 = 957 bp. Rohkem lõikekohti BamHI’l ei ole, seega teine tekkiv fragment 

on kogu ülejäänud plasmiid ja selle pikkus on 9014 – 957 = 8057 bp.  

Geelil on sellised kaks fragmenti näha rajal 1. Seda on võimalik ära tunda väiksema 

fragmendi järgi: 957 bp peab jääma 1200- ja 850-aluspaariste markerivöötide vahele ning seal 

on vööt ainult 1. rajal.  
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Lisainfoks: geeli ülemises servas on musta noolega tähistatud hambad, kuhu on kantud DNA 

proov; sealt on DNA hakanud elektrivälja toimel liikuma. Geelis liikunud DNA on näha 

mustade vöötidena. Marker sisaldab DNA fragmente pikkustega 10000; 5000; 3000; 2000; 

1200; 850; 500; 300 ja 100 aluspaari. Radadel 1-5 allservas nähtav hall laik on foreesivärv ja 

mitte DNA. 

 

 

pBLKT'-A
9014 bp

BamHI - 6

SphI - 291

AatII - 890

BamHI - 963

XbaI - 978

AatII - 1637

EcoRV - 2127

AfeI - 2849

SacI - 2954

NdeI - 3971

EcoRI - 4018

DraI - 4136

SalI - 4343

SphI - 4359

SmaI - 4915

HindIII - 5159

BglII - 5511

EcoRV - 5707

NotI - 6310

NarI - 6926

AfeI - 8039

EcoRI - 8589

XmnI - 8619

SpeI - 9014
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Joonista 6. rajale DNA vöödid, mis tekiksid, kui Sinu uuritavat plasmiidi lõigata 

restriktaasiga EcoRI! (1 p) 

EcoRI lõikekohad on aluspaarid 4018 ja 8589. Seega tekib üks lõikefragment pikkusega 8589 

– 4018 = 4571 bp. Teine fragment on pikkusega 9014 – 4571 = 4443 bp. Õigeks lugesime, 

kui 3000 ja 5000-aluspaariste markerivöötide vahele oli joonistatud kaks väga väikese vahega 

vööti, või lausa üks paksem vööt. Praktikas ei oleks võimalik selles geelis nii väikest pikkuste 

erinevust tuvastada.  

Miks on geeliradadel 1, 2 ja 3 näha, et ühel rajal on vöödid eri tugevusega? (1 p) 

Täielik vastus oleks, et kuigi plasmiidi lõigates tekib eri pikkusega fragmente arvuliselt 

võrdselt, on lühemates fragmentides füüsiliselt vähem DNA aluspaare, seetõttu seondub sinna 

vähem värvi ja vööt on nõrgem. 

Miks ei lõika bakterirakus loomulikult esinevad restriktaasid katki bakteri kromosoomi, 

kuigi see sisaldab mitmeid nende restriktaaside äratundmisjärjestusi? (1 p) 

Bakterirakus on restriktaasid kogu aeg aktiivsed, ent rakkudes on restriktaasiga paariline 

ensüüm – metülaas. See tunneb ära sama järjestuse, kuid ei lõika seda, vaid hoopis metüleerib 

selle järjestuse (lisab DNA-le –CH3-rühma). Metüleeritud DNA-d ei ole restriktaasid 

võimelised lõikama. Kui bakterirakku satuks viiruse DNA, mis on vastavas järjestuses 

metüleerimata, lõigataks see katki. 

Osaliselt sai punkte selle eest, kui vastati, et rakus on DNA valkudega kaetud ja seega 

ligipääsematu. Bakteris ei ole DNA küll nii konkreetselt histoonidele pakitud nagu 

eukarüootsetes rakkudes, kuid oma tõetera on selles siiski olemas – DNA-ga seonduvaid 

valke on bakteris mitmeid ja võib tõesti juhtuda, et see mingil määral DNA lõikuse eest 

kaitseb. Samas, varem või hiljem peaks bakter selle DNA lõigu siiski „lahti laskma“ ja siis 

oleks see restriktaasile kättesaadav. 

Plasmiidi rakus hoidmine on energeetiliselt kulukas ning võimalusel likvideerivad 

bakterid plasmiidi oma rakkudest. Kuidas saame plasmiidi kandvaid baktereid 

kasvatades kindlustada, et plasmiid püsib rakupopulatsioonis? (1 p) 



10 

 

Kui plasmiid näiteks kannab antibiootikumi resistentsust tagavat geeni, siis tuleks söötmesse 

seda antibiootikumi lisada – plasmiidita rakud ei ole selles söötmes võimelised kasvama. 

Punkti sai ka üldisema sõnastuse eest. 


