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Dziękujemy za wybór zestawu serii Syngen Plasmid i okazane nam 
zaufanie. Produkty serii Syngen Plasmid to wysokiej jakości zestawy 
odczynników do izolacji plazmidowego DNA z różnej wielkości hodowli 
bakteryjnej, również w wersji Endotoxin Free. Zastosowana technologia 
wykorzystuje technikę chromatografii na złożu krzemionkowym oraz 
chromatografii jonowymiennej na złożu zamkniętym w membranie 
kolumienki. Uzyskany plazmidowy DNA odznacza się wysoką 
czystością, wymaganą do zastosowań między innymi w technikach real-
time PCR, microarray i do transfekcji komórek. 
 

Niniejsza instrukcja dla użytkownika zawiera szczegółowe wytyczne 
dotyczące stosowania zestawów Syngen Plasmid Mini i Screening. 
Rozdziały wstępne pomogą użytkownikowi przygotować się do 
wykonania procedur opisanych w dalszych rozdziałach. Zalecamy 
uważne przeczytanie całej instrukcji przed przystąpieniem do pracy. 
 

Przy użyciu produktu powinna być zachowana uwaga i ostrożność. 
Zalecamy użytkownikom stosowanie się do zasad GLP (Dobrej Praktyki 
Laboratoryjnej), a także do zasad prowadzenia eksperymentów z 
rekombinowanym DNA. Między innymi należy stosować fartuch 
laboratoryjny, rękawiczki jednorazowe i okulary ochronne. 
 

Aby uzyskać więcej informacji o substancjach niebezpiecznych, które 
mogą być zawarte w niektórych składnikach zestawów, prosimy 
przeczytać Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych (MSDS) 
dostępne u producenta. 
 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Życzymy 
sukcesów w pracy z zestawami Syngen. 
 

Zespół Syngen Biotech 
 
Ograniczenia 
 

Zestawy serii Syngen są przeznaczone wyłącznie do użytku 
laboratoryjnego. Nie będą uwzględniane żadne roszczenia wynikające z 
użycia zestawu do diagnozowania lub leczenia chorób. 
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Zawartość zestawu 
 

Syngen Plasmid Mini Kit  SY101010 SY101011 

Liczba izolacji  100 300 

Kolumienki P  100 300 

RNaza A – liofilizat  3 mg 9 mg 

Bufor zawieszający PZ  30 ml 90 ml 

Bufor lizujący PL  30 ml 90 ml 

Bufor neutralizujący PN  40 ml 120 ml 

Bufor płuczący PP1 – koncentrat  35 ml 98 ml 

Bufor płuczący PP2 – koncentrat  20 ml 50 ml 

Probówki do płukania 2 ml  100 300 

Bufor elucyjny PE  15 ml 35 ml 

 

Syngen Plasmid Screening Kit  SY101000 SY103000 

Liczba izolacji  100 300 

Kolumienki P  100 300 

RNaza A – liofilizat  2,5 mg 7,5 mg 

Bufor zawieszający PZ  25 ml 75 ml 

Bufor lizujący PL  25 ml 75 ml 

Bufor neutralizujący PN  35 ml 105 ml 

Bufor płuczący PP1  45 ml 135 ml 

Bufor płuczący PP2 – koncentrat  20 ml 50 ml 

Probówki do płukania 2 ml  100 300 

Bufor elucyjny PE  15 ml 35 ml 

 
Przechowywanie 
 

Kolumienki P i wszystkie roztwory, poza Buforem PZ z dodaną RNazą A, 
powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej (15-25°C), 
chyba że na butelce określono inaczej. Przechowywanie kolumienek P w 
wyższej temperaturze jest zabronione. 
 
RNaza A w formie zliofilizowanej powinna być przechowywana w -20°C. 
 
Bufor PZ po dodaniu RNazy A powinien być przechowywany w +4°C. 
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Sprzęt i odczynniki potrzebne do wykonania procedury,                              
a niedostarczone z zestawem (podane informacje nie obejmują etapu 
hodowli bakteryjnej) 
 
Do wszystkich protokołów: 

– Etanol (96-100%) 
– Probówki wirówkowe 5 ml (lub większe) z zamknięciem 
– Probówki 1.5 ml (eppendorfki) 
– Statyw 
– Sterylne końcówki do pipet (najlepiej z filtrem) 
– Pipety automatyczne nastawne 
– Mikrowirówka 
– Worteks 

 
Do izolacji plazmidów niskokopijnych: 

– Probówki wirówkowe 10 ml (lub większe) z zamknięciem 
– Dodatkowa porcja buforów PZ, PL, PN, PP1, RNazy A 

 
Przygotowanie odczynników przed pierwszym użyciem 
 

Bufor zawieszający PZ 
 

Bufor zawieszający PZ oraz RNaza A dostarczane są w oddzielnych 
probówkach. Przed pierwszym użyciem należy zmieszać je ze sobą w 
następujący sposób: 
 
Zwiruj krótko probówkę z liofilizatem RNazy A, a następnie dodaj do niej 
0,5 ml buforu PZ i dokładnie wymieszaj. Zwiruj krótko probówkę z 
powstałym roztworem, następnie całą zawartość probówki dodaj do 
butelki z buforem PZ i dokładnie wymieszaj. 
 

Bufor PZ po dodaniu RNazy A należy przechowywać w 4°C. 
 
Bufory płuczące 
 

Bufory płuczące PP1 (dotyczy tylko Syngen Plasmid Mini Kit) i PP2 są 
dostarczane jako koncentraty. Przed pierwszym użyciem dodaj do nich 
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odpowiednią ilość etanolu (96-100%) i starannie wymieszaj. Poniższa 
tabela przedstawia sposób przygotowania buforów płuczących. 
 

Syngen Plasmid Mini Kit  SY101010 SY101011 

Liczba próbek  100 300 

Objętość etanolu, jaką należy 
dodać do koncentratu buforu 
płuczącego PP1 

 13 ml 36 ml 

Objętość etanolu, jaką należy 
dodać do koncentratu buforu 
płuczącego PP2 

 80 ml 200 ml 

 

Syngen Plasmid Screening Kit  SY101000 SY103000 

Liczba próbek  100 300 

Objętość etanolu, jaką należy 
dodać do koncentratu buforu 
płuczącego PP2 

 80 ml 200 ml 

 
UWAGA! Zawsze należy sprawdzić informację dotyczącą wymaganej 
ilości etanolu, umieszczoną na butelce z koncentratem. W przypadku 
wystąpienia rozbieżności, wiążąca jest informacja na butelce. 
 

Bufory PP1 i PP2 po dodaniu etanolu powinny być szczelnie zamknięte   
i przechowywane w temperaturze pokojowej. Przed rozpoczęciem 
procedury zawsze wymieszaj rozpuszczone bufory przez obrócenie 
butelki kilka razy. 
 
Materiał wyjściowy i wydajność izolacji 
 
Zestaw Syngen Plasmid Mini służy do izolacji plazmidowego DNA z 5 ml 
nocnej hodowli bakteryjnej. Zadowalająca wydajność osiągana jest dla 
plazmidów o długości do 12.000 pz. Podstawowa procedura zakłada 
plazmid o typowej (wysokiej) kopijności. Plasmidy niskokopijne można 
wyizolować pod warunkiem powiększenia objętości hodowli oraz 
wszystkich kroków przed nałożeniem na kolumnę (patrz protokół). 
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Zestaw Syngen Plasmid Screening służy do izolacji plazmidowego DNA 
z 3 ml nocnej hodowli bakteryjnej – tzw. „miniprep”. 
 
Wyizolowany DNA ma wysoki stopień czystości, dzięki czemu może być 
użyty bezpośrednio do dalszych analiz, jak analiza restrykcyjna, PCR i 
real-time PCR, mikromacierze, transfekcje i inne procedury wymagające 
DNA wysokiej jakości. 
 
Prawidłowe dobranie ilości i jakości materiału wyjściowego jest kluczem 
do wydajnej izolacji. Poniższa tabela określa zalecane maksymalne 
objętości hodowli bakteryjnej oraz typowe wydajności izolacji. 
 
 
Zestaw 

Hodowla nocna 
E. coli 

w medium LB 

Typowa wydajność 
plazmidowego 

DNA 
Syngen Plasmid Mini 5 ml 20-30 ug 
Syngen Plasmid Mini 
(plazmidy niskokopijne) 

10 ml 5-10 ug 

Syngen Plasmid Screening 3 ml 15-25 ug 
 
Bakterie z hodowli należy pobrać do izolacji w fazie wzrostu 
logarytmicznego. Przerośnięcie hodowli powoduje umieranie bakterii i 
rozkład DNA. Niedorośnięta hodowla ma zbyt małą ilość komórek dla 
wydajnej izolacji. Przyjmuje się, że w nocnej hodowli bakteryjnej E. coli, 
zaszczepionej pojedynczą kolonią i trwającej ok. 16 h, ilość bakterii 
osiąga najczęściej optymalną gęstość do izolacji plazmidowego DNA.  
 
Hodowla przerośnięta (OD600>10) lub niedorośnięta (OD600<1) nie nadaje 
się jako materiał wyjściowy do izolacji. Nie wolno rozcieńczać 
przerośniętej hodowli w celu obniżenia OD. 
 
Nie należy przekraczać podanej w tabeli maksymalnej ilości bakterii na 
jedną izolację. Za duża zawartość komórek w próbce spowoduje 
niewydajną lizę i zapchanie kolumny. Za mała zawartość bakterii nie 
wystarczy do osiągnięcia zadowalającej wydajności. 
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Przygotowanie hodowli 
 
Nie każdy szczep E. coli pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności 
dobrej jakości plazmidowego DNA. Popularne szczepy DH1, DH5α i 
C600 dają dobre wyniki. Szczep XL1-Blue doskonale nadaje się do 
późniejszego sekwencjonowania. Jednak niektóre szczepy E. coli, jak 
np. HB101 i TG1, produkują duże ilości polisacharydów mogących 
spowalniać lizę i inhibować reakcje enzymatyczne i z tego względu nie 
są przez nas polecane. Szczególnie polecamy stosowanie szczepów 
DH5α i XL1-Blue. 
 
Baterie E. coli do izolacji plazmidowego DNA w skali mini przygotowuje 
się w tzw. hodowli nocnej. Hodowlę prowadzi się od razu w objętości 
odpowiadającej ilości przeznaczonej do izolacji wybranym zestawem – 5 
lub 4 ml. Odpowiednią objętość medium hodowlanego z odpowiednio 
dobranym antybiotykiem, w co najmniej 4-krotnie większym naczyniu 
hodowlanym, należy zaszczepić jedną kolonią bakteryjną ze świeżo 
przygotowanej płytki selektywnej i hodować w 37°C z wytrząsaniem 
przez 12-16 godzin. Nie należy szczepić hodowli bezpośrednio ze stoku 
glicerolowego lub z płytki długo przechowywanej po wyrośnięciu klonów, 
gdyż nie daje to gwarancji uzyskania czystej kultury. 
 
Medium hodowlane powinno zapewniać równomierny wzrost i 
nieprzerastanie hodowli. Polecamy stosowanie medium LB (Luria-
Bertani) sporządzonego wg poniższego przepisu. Stosując media 
bogatsze, jak SB, TB, 2xYT, pamiętaj, że przy ich użyciu w hodowli 
otrzymasz nawet 5-krotnie większe gęstości bakterii. Należy uwzględnić 
to przy doborze ilości materiału wyjściowego do izolacji, aby nie 
przeładować lizy i nie zatkać kolumny. 
 
Końcowa objętość medium LB 50 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml 
Bacto-trypton [g] 0,5 g 1 g 2 g 5 g 10 g 
Ekstrakt drożdżowy [g] 0,25 g 0,5 g 1 g 2,5 g 5 g 
NaCl [g] 0,5 g 1 g 2 g 5 g 10 g 

 
Plazmidy różnią się między sobą pod względem kopijności, czyli łatwości 
i wydajności namnażania w hodowli bakteryjnej. Należy dobrać warunki 
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hodowli i ilość materiału wyjściowego do kopijności stosowanego 
plazmidu. Poniższa tabela przedstawia poziom kopijności najbardziej 
popularnych plazmidów, stosowanych w laboratoriach. 
 
Plazmid Kopijność  Plazmid Kopijność 
pUC Wysoka (typowa)  pBR322  Niska 
pBluescript  Wysoka (typowa)  pACYC Niska 
pGEM®  Wysoka (typowa)  pSC101 Bardzo niska 
pTZ  Wysoka (typowa)    

 
Stosując plazmidy niskokopijne należy powiększyć objętość hodowli 
bakteryjnej dwukrotnie (do 10 ml lub do 8 ml) i podwoić ilość wszystkich 
buforów stosowanych przed etapem nałożenia na kolumnę oraz 
powiększyć objętość pierwszego buforu płuczącego. 
 
Ogólne wytyczne dotyczące obsługi zestawów Syngen 
 
Kolumienki Mini pasują do większości probówek wirówkowych o 
pojemności 1.5 ml lub 2 ml (tzw. eppendorfek). 
 
Wszystkie wirowania wykonywane są z pełną prędkością (ok. 14.000 
rpm lub 10.000 x g), aczkolwiek możliwe jest zastosowanie niższych 
prędkości (8000 rpm lub 6000 x g), gdy użytkownik nie posiada szybszej 
wirówki lub przeszkadza mu hałas – w takim przypadku należy 
proporcjonalnie wydłużyć wirowanie. Zaleca się jednak, aby przynajmniej 
wszystkie drugie kroki płukania, kroki dosuszania membrany oraz elucja 
odbywały się przy najwyższych obrotach wirówki. Wszystkie wirowania 
należy przeprowadzać w temperaturze pokojowej, chyba że w protokole 
zaznaczono inaczej. 
 
Podczas obsługi zestawów Syngen zalecamy, aby ograniczać dotykanie 
membran w kolumienkach końcówką pipety, przed wirowaniem zamykać 
wieczka kolumienek i probówek, a z wirówki kolumienki wyjmować 
razem z probówkami – dopiero po ustawieniu w statywie można wyjąć 
kolumienkę z probówki. Ponadto, dla ograniczenia kontaminacji 
pomiędzy próbkami (cross-contamination), zalecamy aby utrzymywać w 
czystości rękawiczki ochronne, używać końcówek do pipet z filtrem i po 
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każdym worteksowaniu lub mieszaniu zwirowywać probówki, aby usunąć 
krople ze spodu wieczek. 
 
Elucja 
 
Typowa objętość elucji wynosi od 50 do 100 ul i jest wystarczająca dla 
zdecydowanej większości próbek. Objętość eluatu uzyskanego w 
probówce może być mniejsza niż objętość buforu do elucji (lub wody) 
naniesiona na kolumnę. 
 
Elucję z kolumny można wykonywać dostarczonym buforem do elucji PE 
lub wodą destylowaną o pH=7.0-8.5. Woda o innym pH może znacznie 
ograniczyć wydajność elucji lub nawet uniemożliwić ją. 
 
Nie należy eluować zimnym buforem lub wodą. Bufor do elucji (lub 
woda) powinien być doprowadzony co najmniej do temperatury 
pokojowej (15-25C). W przypadku plazmidów zdecydowanie większych 
niż 12 kb, w celu zwiększenia wydajności elucji, można zastosować 
bufor PE podgrzany do 70°C. 
 
Jeśli izolację wykonywano z materiału wyjątkowo bogatego w 
plazmidowy DNA i użytkownikowi zależy na odzyskaniu całego DNA z 
kolumny, zalecamy drugą elucję do oddzielnej probówki przy pomocy 
drugiej porcji buforu. W niektórych przypadkach pierwsza elucja pozwala 
na uzyskanie tylko 60% materiału, druga – aż 40%. Jest to jednak dość 
rzadkie zjawisko. 
 
Nawet w przypadku próbek ubogich w plazmidowe DNA nie zalecamy 
elucji objętością mniejszą niż 50 ul. 
 
W przypadku elucji buforem PE do przechowywania wyizolowanego 
plazmidowego DNA do 4 tygodni wystarczą warunki chłodnicze 2-8C. W 
przypadku elucji wodą lub do długoterminowego przechowywania 
wyizolowanego DNA zalecamy temperaturę -20C. 
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Protokół 1 
do zestawu Syngen Plasmid Mini Kit 
 
Izolacja plazmidowego DNA z E. coli 
 
Zanim zaczniesz 
 

– Jeżeli pierwszy raz używasz zestawu Syngen Plasmid Mini Kit, 
najpierw przeczytaj wszystkie rozdziały poprzedzające protokoły. 
 

– Upewnij się, że przygotowałeś wszystkie potrzebne odczynniki i 
sprzęty opisane w rozdziale „Sprzęt i odczynniki potrzebne do 
wykonania procedury, a niedostarczone z zestawem”. 
 

– Upewnij się, że bufory płuczące zostały przygotowane zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie odczynników 
przed pierwszym użyciem”. 
 

– Jeżeli w którymś buforze, szczególnie lizującym PL, wytrącił się 
precypitat, rozpuść go inkubując w 55C przez 10 minut i delikatnie 
mieszając, nie powodując pienienia. 
 

– Doprowadź wszystkie bufory do temperatury pokojowej (15-25C). 
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Procedura 
 

1. W probówce wirówkowej (nie dostarczono) umieść 1-5 ml nocnej 
hodowli bakteryjnej w medium LB. 
Zwiruj probówki przez 1-2 minuty w temperaturze pokojowej i 
usuń dokładnie cały supernatant. 
 
Jeśli hodowle prowadzono w objętości 5 ml w probówce 
wirówkowej 15 ml z zamknięciem (falkonce 15), można 
zastosować tę samą probówkę. 
 

2. Do pelletu dodaj 250 ul buforu PZ z dodaną RNazą A i zawieś 
komórki pipetując aż do otrzymania jednolitej zawiesiny. 
 

3. Dodaj 250 ul buforu PL i spokojnie odwróć probówkę 5-10 razy, 
do uzyskania klaru. Nie worteksuj! 
Zwiruj krótko probówki, aby usunąć krople z wieczka. 
 
Jeśli lizat nie jest klarowny, spokojnie obracaj probówkę dalej, aż 
do uzyskania klaru. Nie może to trwać dłużej niż 5 minut. 
 

4. Dodaj 350 ul buforu PN i niezwłocznie, ale spokojnie, odwróć 
probówkę 5-10 razy, do wytrącenia białego grubego osadu. Nie 
worteksuj! 
Wiruj przez 5 minut w temperaturze pokojowej. 
 

5. Umieść kolumienkę P w probówce 2 ml do płukania. 
Przenieś tylko supernatant z kroku 4 na kolumienkę. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 1 minutę. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
 

6. Otwórz kolumienkę i dodaj 400 ul buforu PP1. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 1 minutę. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
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7. Otwórz kolumienkę i dodaj 700 ul buforu PP2. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 1 minutę. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
 

8. Wiruj przez 3-5 minut, aby wysuszyć membranę i pozbyć się z 
kolumienki resztek buforów zawierających etanol. 
 

Upewnij się, że w rogu kolumienki nie został żaden płyn. 
 

9. Przenieś kolumienkę do probówki elucyjnej 1,5 ml (nie 
dostarczono) i wyrzuć starą probówkę z resztkami buforu 
płuczącego. 
Otwórz kolumienkę. Ostrożnie, nie dotykając membrany, dodaj na 
sam środek membrany 50-100 ul buforu do elucji PE. 
Zamknij wieczko i inkubuj przez 1 minutę w temperaturze 
pokojowej, aż bufor wsiąknie w membranę. 
Wiruj przez 1 minutę w temperaturze pokojowej. 
 
Objętość elucji może być inna. Więcej na temat zwiększania 
wydajności elucji znajdziesz w rozdziale „Elucja”. 
Warunki inkubacji mogą być inne. Więcej na temat zwiększania 
wydajności elucji znajdziesz w rozdziale „Elucja”. 
 

10. Ostrożnie wysuń kolumienkę i zamknij wieczko w probówce z 
wyizolowanym DNA. 
 
Nie wyrzucaj kolumienki do czasu określenia stężenia 
wyizolowanego DNA. Jak w przypadku każdej metody 
chromatograficznej, niewłaściwe pH wody użytej do elucji może 
wyraźnie zmniejszyć wydajność elucji, a nawet uniemożliwić ją, 
powodując pozostanie całego DNA na kolumience. 
 
Przy pomiarze stężenia DNA metodami spektrofotometrycznymi, 
stosuj bufor użyty do elucji jako próbę ślepą (blank). 
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Protokół 2 
do zestawu Syngen Plasmid Mini Kit 
 
Izolacja plazmidów niskokopijnych z E. coli 
 
Zanim zaczniesz 
 

– Jeżeli pierwszy raz używasz zestawu Syngen Plasmid Mini Kit, 
najpierw przeczytaj wszystkie rozdziały poprzedzające protokoły. 
 

– Upewnij się, że przygotowałeś wszystkie potrzebne odczynniki i 
sprzęty opisane w rozdziale „Sprzęt i odczynniki potrzebne do 
wykonania procedury, a niedostarczone z zestawem”. 
 

– Upewnij się, że bufory płuczące zostały przygotowane zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie odczynników 
przed pierwszym użyciem”. 
 

– Jeżeli w którymś buforze, szczególnie lizującym PL, wytrącił się 
precypitat, rozpuść go inkubując w 55C przez 10 minut i delikatnie 
mieszając, nie powodując pienienia. 
 

– Doprowadź wszystkie bufory do temperatury pokojowej (15-25C). 
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Procedura 
 

1. W probówce wirówkowej (nie dostarczono) umieść 10 ml nocnej 
hodowli bakteryjnej w medium LB. 
Zwiruj probówki przez 1-2 minuty w temperaturze pokojowej i 
usuń dokładnie cały supernatant. 
 

2. Do pelletu dodaj 500 ul buforu PZ z dodaną RNazą A i zawieś 
komórki pipetując aż do otrzymania jednolitej zawiesiny. 
 

3. Dodaj 500 ul buforu PL i spokojnie odwróć probówkę 5-10 razy, 
do uzyskania klaru. Nie worteksuj! 
Zwiruj krótko probówki, aby usunąć krople z wieczka. 
 
Jeśli lizat nie jest klarowny, spokojnie obracaj probówkę dalej, aż 
do uzyskania klaru. Nie może to trwać dłużej niż 5 minut. 
 

4. Dodaj 700 ul buforu PN i niezwłocznie, ale spokojnie, odwróć 
probówkę 5-10 razy, do wytrącenia białego grubego osadu. Nie 
worteksuj! 
Wiruj przez 5 minut w temperaturze pokojowej. 
 

5. Umieść kolumienkę P w probówce 2 ml do płukania. 
Przenieś 700 ul tylko supernatantu z kroku 7 na kolumienkę. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 1 minutę. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
Powtarzaj aż do nałożenia całego supernatantu na kolumienkę. 
 

6. Otwórz kolumienkę i dodaj 700 ul buforu PP1. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 1 minutę. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
 

7. Przejdź do protokołu 1 „Izolacja plazmidowego DNA z E. coli”, 
do miejsca oznaczonego białą strzałką. 
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Protokół 3 
do zestawu Syngen Plasmid Screening Kit 
 
Izolacja plazmidowego DNA z E. coli – tzw. miniprep 
 
Zanim zaczniesz 
 

– Jeżeli pierwszy raz używasz zestawu Syngen Plasmid Screening 
Kit, najpierw przeczytaj wszystkie rozdziały poprzedzające 
protokoły. 
 

– Upewnij się, że przygotowałeś wszystkie potrzebne odczynniki i 
sprzęty opisane w rozdziale „Sprzęt i odczynniki potrzebne do 
wykonania procedury, a niedostarczone z zestawem”. 
 

– Upewnij się, że bufory płuczące zostały przygotowane zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie odczynników 
przed pierwszym użyciem”. 
 

– Jeżeli w którymś buforze, szczególnie lizującym PL, wytrącił się 
precypitat, rozpuść go inkubując w 55C przez 10 minut i delikatnie 
mieszając, nie powodując pienienia. 
 

– Doprowadź wszystkie bufory do temperatury pokojowej (15-25C). 
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Procedura 
 

1. W probówce wirówkowej (nie dostarczono) umieść 1-3 ml nocnej 
hodowli bakteryjnej w medium LB. 
Zwiruj probówki przez 1-2 minuty w temperaturze pokojowej i 
usuń dokładnie cały supernatant. 
 
Jeśli hodowle prowadzono w objętości 1-4 ml w probówce 
wirówkowej 15 ml z zamknięciem (falkonce 15), można 
zastosować tę samą probówkę. 
 

2. Do pelletu dodaj 200 ul buforu PZ z dodaną RNazą A i zawieś 
komórki pipetując aż do otrzymania jednolitej zawiesiny. 
 

3. Dodaj 200 ul buforu PL i spokojnie odwróć probówkę 5-10 razy, 
do uzyskania klaru. Nie worteksuj! 
Zwiruj krótko probówki, aby usunąć krople z wieczka. 
 
Jeśli lizat nie jest klarowny, spokojnie obracaj probówkę dalej, aż 
do uzyskania klaru. Nie może to trwać dłużej niż 5 minut. 
 

4. Dodaj 300 ul buforu PN i niezwłocznie, ale spokojnie, odwróć 
probówkę 5-10 razy, do wytrącenia białego grubego osadu. Nie 
worteksuj! 
Wiruj przez 5 minut w temperaturze pokojowej. 
 

5. Umieść kolumienkę P w probówce 2 ml do płukania. 
Przenieś tylko supernatant z kroku 4 na kolumienkę. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 30 sekund. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
 

6. Otwórz kolumienkę i dodaj 400 ul buforu PP1. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 30 sekund. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
 

7. Otwórz kolumienkę i dodaj 700 ul buforu PP2. 
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Zamknij wieczko i wiruj przez 30 sekund. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
 

8. Wiruj przez 3 minuty, aby wysuszyć membranę i pozbyć się z 
kolumienki resztek buforów zawierających etanol. 
 

Upewnij się, że w rogu kolumienki nie został żaden płyn. 
 

9. Przenieś kolumienkę do probówki elucyjnej 1,5 ml (nie 
dostarczono) i wyrzuć starą probówkę z resztkami buforu 
płuczącego. 
Otwórz kolumienkę. Ostrożnie, nie dotykając membrany, dodaj na 
sam środek membrany 50-100 ul buforu do elucji PE. 
Zamknij wieczko i inkubuj przez 2 minuty w temperaturze 
pokojowej, aż bufor wsiąknie w membranę. 
Wiruj przez 1 minutę w temperaturze pokojowej . 
 
Objętość elucji może być inna. Więcej na temat zwiększania 
wydajności elucji znajdziesz w rozdziale „Elucja”. 
Warunki inkubacji mogą być inne. Więcej na temat zwiększania 
wydajności elucji znajdziesz w rozdziale „Elucja”. 
 

10. Ostrożnie wysuń kolumienkę i zamknij wieczko w probówce z 
wyizolowanym DNA. 
 
Nie wyrzucaj kolumienki do czasu określenia stężenia 
wyizolowanego DNA. Jak w przypadku każdej metody 
chromatograficznej, niewłaściwe pH wody użytej do elucji może 
wyraźnie zmniejszyć wydajność elucji, a nawet uniemożliwić ją, 
powodując pozostanie całego DNA na kolumience. 
 
Przy pomiarze stężenia DNA metodami spektrofotometrycznymi, 
stosuj bufor użyty do elucji jako próbę ślepą (blank). 
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Protokół 4 
do zestawu Syngen Plasmid Screening Kit 
 
Izolacja plazmidów niskokopijnych z E. coli 
 
Zanim zaczniesz 
 

– Jeżeli pierwszy raz używasz zestawu Syngen Plasmid Screening 
Kit, najpierw przeczytaj wszystkie rozdziały poprzedzające 
protokoły. 
 

– Upewnij się, że przygotowałeś wszystkie potrzebne odczynniki i 
sprzęty opisane w rozdziale „Sprzęt i odczynniki potrzebne do 
wykonania procedury, a niedostarczone z zestawem”. 
 

– Upewnij się, że bufory płuczące zostały przygotowane zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie odczynników 
przed pierwszym użyciem”. 
 

– Jeżeli w którymś buforze, szczególnie lizującym PL, wytrącił się 
precypitat, rozpuść go inkubując w 55C przez 10 minut i delikatnie 
mieszając, nie powodując pienienia. 
 

– Doprowadź wszystkie bufory do temperatury pokojowej (15-25C). 
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Procedura 
 

1. W probówce wirówkowej (nie dostarczono) umieść 6 ml nocnej 
hodowli bakteryjnej w medium LB. 
Zwiruj probówki przez 1-2 minuty w temperaturze pokojowej i 
usuń dokładnie cały supernatant. 
 

2. Do pelletu dodaj 400 ul buforu PZ z dodaną RNazą A i zawieś 
komórki pipetując aż do otrzymania jednolitej zawiesiny. 
 

3. Dodaj 400 ul buforu PL i spokojnie odwróć probówkę 5-10 razy, 
do uzyskania klaru. Nie worteksuj! 
Zwiruj krótko probówki, aby usunąć krople z wieczka. 
 
Jeśli lizat nie jest klarowny, spokojnie obracaj probówkę dalej, aż 
do uzyskania klaru. Nie może to trwać dłużej niż 5 minut. 
 

4. Dodaj 600 ul buforu PN i niezwłocznie, ale spokojnie, odwróć 
probówkę 5-10 razy, do wytrącenia białego grubego osadu. Nie 
worteksuj! 
Wiruj przez 5 minut w temperaturze pokojowej. 
 

5. Umieść kolumienkę P w probówce 2 ml do płukania. 
Przenieś 700 ul tylko supernatantu z kroku 7 na kolumienkę. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 30 sekund. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
Powtarzaj aż do nałożenia całego supernatantu na kolumienkę. 
 

6. Otwórz kolumienkę i dodaj 700 ul buforu PP1. 
Zamknij wieczko i wiruj przez 30 sekund. 
Wylej przesącz, nie wyrzucaj probówki. 
 

7. Przejdź do protokołu 3 „Izolacja plazmidowego DNA z E. coli”, 
do miejsca oznaczonego kraciastą strzałką. 
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Samodzielne rozwiązywanie problemów 
 
Niska wydajność 
Przyczyna Rozwiązanie 
- niewydajna liza z powodu za 
dużej ilości komórek w próbce 
(OD600>10) 

- zmniejsz ilość próbki, rozdziel próbkę 
na kilka izolacji 

- niewydajna liza z powodu za 
gęstej hodowli w medium 
bogatszym niż LB 

- stosuj medium LB 

- niewydajna liza z powodu 
przerośniętej hodowli 

- nie prowadź hodowli dłużej niż 12-16 
godzin 

- błędy podczas strącania 
buforem neutralizującym PN 

- po dodaniu buforu neutralizującego 
PN niezwłocznie, ale spokojnie, 
odwróć probówkę 5-10 razy, aż wytrąci 
się biały gruby osad 

- za mała gęstość hodowli z 
powodu niewystarczających 
warunków inkubacji (OD600<1) 

- prowadź hodowlę w 37°C z 
mieszaniem w probówce o pojemności 
co najmniej 4x większej niż objętość 
hodowli 

- za mała gęstość hodowli 
szczepu rosnącego powoli 
(OD600<1) 

- zastosuj bogatsze medium niż LB 
- wydłuż czas hodowli 

- niewydajna elucja wodą o 
złym pH 

- zapoznaj się z rozdziałem „Elucja” 

- niewydajna elucja – bufor 
elucyjny nie wsiąkł w 
membranę, DNA nie rozpuściło 
się w buforze elucyjnym 

- nakraplaj bufor elucyjny na sam 
środek membrany, inkubuj w 
temperaturze pokojowej 1-2 minuty aż 
bufor całkowicie wsiąknie w membranę 

- niewydajna elucja plazmidu 
dłuższego niż 10-12 kb 

- podgrzej bufor elucyjny do 70°C 

- niewydajna elucja, gdyż 
przedziurawiono membranę w 
kolumience tipsem 

- powtórz izolację, nie dotykaj 
membrany tipsem 

- błędnie przygotowane bufory 
myjące 

- upewnij się, że bufory wyjące 
zawierają etanol o odpowiednim 
stężeniu 
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Niska jakość – inhibicja reakcji enzymatycznych 
Przyczyna Rozwiązanie 
- zanieczyszczenie etanolem z 
powodu niewłaściwego 
wysuszenia membrany 

- po dosuszaniu membrany zwróć 
uwagę, czy w rogu kolumienki nie 
został żaden płyn 
- przeprowadź dodatkowe dosuszanie 
inkubując otwarte kolumienki w pustej 
suchej probówce w 60°C przez 5 
minut; podczas elucji zastosuj 
podgrzany bufor PE i inkubuj 5 minut 
przed zwirowaniem 

- izolację przeprowadzono z 
przerośniętej hodowli 

- powtórz hodowlę w medium LB, nie 
przekraczaj OD600=8 

 
 
Zanieczyszczenie genomowym DNA 
Przyczyna Rozwiązanie 
- błędnie wykonana liza 
buforem PL (worteksowano lub 
prowadzono dłużej niż 5 minut) 

- po dodaniu buforu PL i spokojnie 
odwróć probówkę 5-10 razy. Nie 
worteksuj! 
Jeśli lizat nie jest klarowny, spokojnie 
obracaj probówkę dalej, aż do 
uzyskania klaru. Nie może to trwać 
dłużej niż 5 minut. 

- izolację przeprowadzono z 
przerośniętej hodowli 

- powtórz hodowlę w medium LB, nie 
przekraczaj OD600=8 

 
 
Zanieczyszczenie RNA 
Przyczyna Rozwiązanie 
- nie dodano RNazy A do 
buforu PZ 

- przygotuj bufor PZ wg wskazówek w 
rozdziale „Przygotowanie 
odczynników przed pierwszym 
użyciem” 

- RNaza A nieaktywna z 
powodu niewłaściwego 
przechowywania 

- przygotuj nowy bufor PZ z nową 
RNazą A, przechowuj gotowy bufor w 
+4°C 
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- niewydajne trawienie RNazą 
A z powodu za dużej ilości 
komórek w próbce (OD600>10) 

- zmniejsz ilość próbki, rozdziel 
próbkę na kilka izolacji 

- niewydajne trawienie RNazą 
A z powodu za gęstej hodowli 
w medium bogatszym niż LB 

- stosuj medium LB 

- niewydajne trawienie RNazą 
A przerośniętej hodowli 

- nie prowadź hodowli dłużej niż 12-
16 godzin 

 
 
Degradacja, smear na żelu 
Przyczyna Rozwiązanie 
- izolację przeprowadzono z 
przerośniętej hodowli 

- powtórz hodowlę w medium LB, nie 
przekraczaj OD600=8 

- wysoka zawartość nukleaz w 
wybranym szczepie bakterii 

- przeprowadź dodatkowe płukanie 
buforem PP1 o objętości 400 ul przed 
właściwym płukaniem PP1, inkubuj 2-
3 minuty przed zwirowaniem 
- przeprowadź dodatkowe płukanie 
buforem PP2 o objętości 400 ul przed 
właściwym płukaniem PP2, inkubuj 2-
3 minuty przed zwirowaniem 

 
 
Dwa prążki na żelu 
Przyczyna Rozwiązanie 
- plazmid wystepuje w dwóch 
formach – zdenaturowanej i 
supercoil/superhelix 

- jest to normalne zjawisko 
- aby ograniczyć ilość form, należy 
ograniczyć czas inkubacji z buforem 
lizującym PL stanowczo poniżej 5 
minut 
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