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Eesti koolinoorte 50. bioloogiaolümpiaad 

Rakubioloogia praktiline töö 

 

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

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

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

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

         Rühm : .................................................................. 

 

Eesmärk: klaasile kinnitunud imetajarakkudes (kopsukartsinoomi rakuliin H1299) 

rakuorganellide märkimine immuunfluorestsentsi meetodil ning preparaatide vaatamine 

mikroskoobis. 

• Valgu β-kateniin märkimine primaarse ja sellele vastava sekundaarse antikehaga (ak). 

• Paralleelselt rakkude töötlemine falloidiiniga, et teha nähtavaks rakkudes olevad 

aktiinifiibrid. 

• Seejärel rakkude töötlemine DNAga seonduva värviga DAPI. 

• Preparaatide vaatamine. 

• Küsimustele vastamine. 
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Proovid: 

1. Primaarse ja sekundaarse antikehaga töödeldud rakud + falloidiin +DAPI 

2.  Negatiivne kontroll- ainult sekundaarse antikehaga töödeldud rakud +DAPI 

 

Laual valmis: 

• PBS 

• 10% lõssipulbrilahus PBSis 

• 1,5 ml reaktsioonituubid 

• parafiinkile 

• pintsetid ja süstlanõel (kahele inimesele 1 komplekt) 

• pipetid ja pipetiotsikud 

• Primaarne ak - küülikus tehtud β-kateniini vastane polüklonaalne antikeha 

• Sekundaarne ak - kitses tehtud küüliku vastane IgG-Alexa Fluor 594 

• Falloidiin-Alexa Fluor 488 

• DAPI 
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Protokoll 

Üleeile: külvati 40 000 rakku Ø12mm klaasile (rakkude arv sõltub rakkude suurusest, 

kinnitumis - ja paljunemisajast).  

Eile: fikseeriti rakud 4% paraformaldehüüdiga fosfaat-puhverdatud soolalahuses (PBS-is) 30 

minutit jääl ja säilitati üleöö temperatuuril -20°C. 

Täna hommik: preparaate pesti PBS-is ja permeabiliseeriti PBSi lahuses, kuhu oli lisatud 

0,1% Triton X-100  3 minutit jääl. Seejärel asetati preparaadid PBS lahusesse. 

Täna: 

1. Pesta preparaate veel 1x PBSiga. Selleks aspireerida vana PBS preparaadilt ja 

pipeteerida uus 300 µl PBSi kannu seinale. PBS ära aspireerida. 

2. Blokeerida mittespetsiifilised seondumiskohad 10% NFDM (lõssipulber) lahuses 15 

min (a`300 µl). 

3. Valmistada  10% -lisest lõssipulbrilahusest 2,5% lõssipulbrilahus, nii et lõppmaht 

oleks 400 µl. Lahustiks on PBS  ja lahus teha 1,5 ml tuubi. 

Arvutuskäik: 

 

4. Valmistada ette primaarse antikeha lahus 1,5 ml tuubi. 

2,5% lõssipulbrilahust 30 µl+primaarne antikeha 1:100  

5. Rakkudega klaasi inkubeerimine primaarse antikehaga 10 min. 

Klaasi inkubeerida parafiinkilel 30  µl-s tilgas, millele asetada klaas rakkudega tilga 

poole!  

(Klaasi kättesaamiseks kasuta nõela ja pintsette. Hoia klaase pintsettide vahel õrnalt, 

kuid kindlalt, sest muidu võivad klaasid katki minna või pintseti vahelt maha kukkuda) 

Negatiivse kontrolli rakkudega klaas jätta kannu, kuid vahetada 10% -line 

blokeerimislahus 2,5% -lise lõssipulbrilahuse vastu (a`300 µl). 

6. Asetada klaas tagasi kannu (rakud üleval pool!) ja pesta rakke 3x2 min PBS-ga. 

7. Sekundaarse antikeha (1:500) ja falloidiin-Alexa 488 (1:200) töötlus 2,5%-lises 

lõssipulbrilahuses, parafiinkilel 30  µl-s tilgas-rakud jälle tilga poole-15 min. 

Negatiivse kontrolli rakkudega klaas jätta kannu.  

8. Asetada klaas tagasi kannu (rakud üleval pool!) ja pesta 3x2 min PBS-ga. Pesta ka 

negatiivse kontrolli rakkudega klaasi. 
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9. Märgistada rakud DNA-ga seonduva värviga DAPI (1:1000 lahjendus PBSis) 1 min 

(a`200 µl). (Mõlemad klaasid) 

10. Pesta rakke 1xPBSis 

11. Sulundamine 30% glütserool/PBS lahuses 

• Pipeteerida alusklaasile 2 tilka (8 µl) sulundajat 

• Asetada klaasid-rakud tilga poole!-alusklaasil olevatele tilkadele 

12. Vaata preparaate fluorestsentsmikroskoobiga 

13. Vasta küsimustele 
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Rakubioloogia praktikum 

 

Küsimused 

 

1. Reasta töö etapid: 

_ sulundamine 

_ blokeerimine 

_ permeabiliseerimine 

_ primaarse antikehaga inkubeerimine 

_ preparaadi vaatamine mikroskoobis 

_ fikseerimine 

_ sekundaarse antikehaga inkubeerimine 

 

2.  a) Loenda rakud ja arvuta rakkude keskmine tihedus ühes milliliitris, kui on teada, et ühe 

ruudu küljepikkus on 1 mm ja kambri sügavus 0,1 mm. 

     b) Arvuta rakkude keskmine tihedus ühes milliliitris alglahuses, kui rakkude lugemiseks 

lahjendati algset lahust 7 korda. 

 

 

 

1 mm 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

3. Leia kahe värvi ergastus- ning kiirgusmaksimumid (koos ühikuga!)! Kas antud värve on 

võimalik kasutada korraga ühes katses ja miks? 
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4. Milliseid rakuorganelle me immuunfluorestsentsmeetodiga visualiseerisime? Tõmba 

õige(te)le vastus(t)ele ring ümber. 

 

a. lüsosoom 

b. plasmamembraan 

c. endoplasmaatiline retiikulum 

d. Golgi kompleks 

e. mitokonder 

f. tsütoskelett 

g. tuum 

h. ribosoomid 

i. aktiinifiibrid 

j. tsütoplasma valgud 

 

5. Teadlane tahab rakus detekteerida inimese valku X. Milliseid primaarseid ja sekundaarseid 

antikehi ta saab kasutada? Tõmba õige(te)le vastus(t)ele ring ümber. 

 

Primaarsed antikehad: 

a. hiires tehtud inimese valgu X vastane monoklonaalne antikeha 

b. küülikus tehtud inimese valgu X vastane polüklonaalne antikeha 

c. kitses tehtud hiire valgu X vastane polüklonaalne antikeha 

d. eeslis tehtud inimese valgu X vastane polüklonaalne antikeha 
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Sekundaarsed antikehad: 

a. kitses tehtud küüliku vastane IgG-Alexa-488 

b. eeslis tehtud hiire vastane IgG-Alexa-594 

c. kanas tehtud kitse vastane IgG-Alexa-555 

d. eeslis tehtud inimese vastane IgG-Alexa-488 

e. küülikus tehtud hiire vastane IgG-Alexa-594 

6. Millist immuunfluorestsentsmeetodi protokolli etappi ei pea tegema, kui tahame 

visualiseerida valku, mille antikehaga seondumiskoht asub valgu ekstratsellulaarses 

domeenis? Miks? (vastus 1-2 lauset) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Miks ei tohi preparaat üheski protokolli etapis ära kuivada (vastus 1-2 lauset)? 

 

 

 


