Hur man kan öka studentcentrerat lärande på laborationer
genom att föra tillbaka aktivitet och motivation i lärandet.
Ett exempel från Medicinsk Biologi termin 5.
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Bakgrund
Medicinsk biologi, som är min grundutbildning, är till stor del en utbildning som är inriktad
mot forskning och laboratoriearbete. När jag började, för 15 år sedan, hade laborationerna en
stor del i utbildningen. Det var uppskattat hos både lärare och studenter. På senare år har
resurserna minskat på många program. Laborationer är ofta tidskrävande och därmed
resurskrävande. Man har därför tvingats ta bort många av dessa moment i utbildningen, vilket
leder till en försämring för studenterna genom att de får mindre tid till att bli självständiga i
labbet. Nedskärningarna har också medfört mindre antal timmar till varje laboration. Detta
har lett till att studenterna numera får mer information i laborationsförberedelserna. På så sätt
har man kunnat minska antalet timmar med handledning. Informationen som studenterna får
idag liknar ibland mer eller mindre ett kokboksrecept. Laborationerna är därför inte särskilt
utmanande för studenterna vilket leder till minskat engagemang. Förändringen i
utformningen av laborationerna, genom att ge mer specifik information, går även emot det
paradigmskifte som skett under de senaste decennierna inom pedagogiken vid universiteten.
Det går även emot den typ av studentaktivt lärande som annars används vid den medicinska
fakulteten på Linköpings universitet, i form av problembaserat lärande (PBL).
Min pedagogiska reflektion kommer handla om hur man kan föra tillbaka mer studentaktivt
lärande till laborationerna och förberedelserna innan dem, utan att använda mycket mer
resurser. Jag kommer att använda mig av en laboration från termin 5 på medicinsk biologi
som ett konkret exempel på hur man kan förändra upplägget för att kunna tillämpa
studentaktivt lärande. Denna reflektion kommer främst gälla denna specifika laboration, men
kan även implementeras på läkarprogrammet, där lärarna skall ordna laborationer med lite
resurser till många studenter. Alla vill kapa tid på laborationer på grund av schematekniska
orsaker. Samtidigt finns det stora utmaningarna att på kort tid få studenterna aktiva och
utmanade.
Syfte: Syftet med denna pedagogiska reflektion är att presentera exempel på hur man skulle
kunna göra om laborationer utifrån ett mer studentcentrerat lärande. Detta för att stimulera
kritiskt tänkande och engagemang hos studenten.

Studentaktivt lärande
Forskning inom pedagogik har visat att aktiv inlärning eller ”learning by doing” är positivt
för kunskapsinhämtning [2,3]. Studentaktivt lärande innebär att man konstruerar kunskap hos
studenten genom aktiv reflektion [1]. Studenten tar till sig kunskaper bättre när de tillåts
diskutera det de har lärt sig och tillåts omvandla sina idéer till praktik [4]. Den aktiva
reflektion är något som har försvunnit till stor del, vid förberedelserna inför
laborationstillfällen. En förändring som kan leda till minskat kritiskt tänkande, något som
annars är viktigt vid laboratoriearbete och forskning.
Vad är studentaktivt lärande och hur kan man använda det till större grad i laborationer?
Aktivt lärande innebär att studenterna gör mer än att bara lyssna eller läsa sig till kunskap.
Dom utvecklar en större förmåga att tänka genom att analysera, konstruera och utvärdera [5].
De ska vara engagerade, genom att läsa, skriva och diskutera. I princip är studentaktivt
lärande alla inlärningsmoment där studenten gör saker samtidigt som de tänker och
reflekterar över vad de gör [3]. Det är den pedagogik som redan idag används vid medicinska
fakulteten i Linköping genom att man använder sig av PBL och basgruppsarbete. Men tyvärr
har det studentaktiva lärandet minskat i en del laborationer i samband med resursbrister.
Vid aktivt lärande ska studenten vara involverad i planering, analys och reflektion och det ska
ske runt ett tydligt objekt [5]. Detta gör laborationer till idealiska tillfällen för just denna typ
av lärande. Aktivt lärande anses också ge studenter bättre förmåga att tänka kritiskt och att
kunna tillämpa förvärvad kunskap i nya situationer [6]. Genom att låta studenten ta en större
roll i planeringen av laborationer så stimulerar man med största sannolikhet fram en annan
typ av engagemang och kritiskt tänkande. För att undvika en stor ökning av antalet
resurstimmar, vid återinförande av studentaktivt lärandet, så skulle man kunna använda sig av
den pedagogik som kallas för team based learning (TBL).
Team based learning är en metod för studentcentrerat aktivt lärande som utvecklades på 70talet av Dr. Michaelsen [6]. Det är precis som basgruppsarbetet i PBL, baserat på lärande i
små grupper, men det är en metod som anses kräva mindre läraranspråk än t.ex. PBL. TBL
har visat sig öka kunskaperna hos studenter, framför allt inom hälsoinriktade utbildningar [5].
TBL innehåller tre viktiga delar: (1) djupa, avancerade förberedelser som genomförs av
studenterna, (2) kontroll så att både gruppen och individerna är redo och (3) applicering,
inklusive diskussion och analys med hela klassen. Gruppen, den direkta återkopplingen och
den meningsfulla granskningsprocessen är dessutom viktiga för TBL. TBL anses vara bra för
inlärning inom vårdrelaterade utbildningar, men är även applicerbart på medicinsk biologi.

Applicering av studentaktivt lärande och TBL på laborationer.
Hur kan man bryta den negativa trenden för lärande som ”kokboks”laborationer innebär? Jag
har valt att utgå från en laboration vid termin 5 på medicinsk biologi som kallas för
”Celltillväxt och Celldifferentiering”. Jag använder just denna laboration för att ha ett konkret
exempel på hur man kan lägga upp en laboration där man inkluderat mer studentaktivt
lärande (se bilaga). Tanken är att använda pedagogiken vid TBL och få igång ett engagemang
genom ordentliga förberedelser och reflektioner runt laborationen. Förberedelserna ska göras
i små grupper innan laborationen börjar och man kan därefter ha ett eller flera
avstämningstillfällen innan den praktiska laborationsdelen. Inför avstämningen föreslår jag
att man låter gruppernas förberedelser cirkuleras i rapportform, till en av de andra grupperna
för granskning. Avstämningen och diskussionen görs därefter tillsammans med en amanuens
i helklass. Alternativt använder man basgruppstid och låter två basgrupper gå ihop (de som
har granskat varandras rapporter) för att fördjupa diskussionen. Därmed får man in de djupa,
förberedelserna av studenterna samt kontrollen av att både gruppen och individerna är redo,
vilket är viktigt vid TBL [5]. Antalet resurstimmar ökar något, men det är främst studenterna
som gör det största jobbet. I samband med avstämningen så får man reda på om studenterna
är redo för den praktiska delen av laborationen. Jag föreslår att om man inte klarat av
deluppgiften, det vill säga förberedelserna, så får man inte heller genomföra den praktiska
laborationen. Genom att tillämpa avstämningsprincipen kan man förhoppningsvis undvika att
stå där på laborationsdagen med studenter som är oförberedda på grund av ”tidspress”. Idag
är laborationerna på medicinsk biologi frivilliga, men rapporten obligatorisk. Det föreslagna
konceptet behöver inte ändra på det upplägget. Laborationen är fortfarande frivillig, men med
skillnaden att man inte får möjligheten att genomföra den om man inte har förberett sig
tillräckligt. Rapporten skulle dock fortfarande vara obligatorisk för att få poäng.
Det nya laborationskompendiet som bifogas som bilaga till denna rapport, innehåller två
delar med liknande koncept som en modified essay questions (MEQ) tenta. Studenterna får
först enbart del 1, som innehåller en kort introduktion till laborationen samt
förberedelseuppgifter. Del 2 får de därefter vid uppföljningstillfället och då får de även
kompendier till de praktiska delarna.
Vid del 1 ska studenterna läsa på och ta reda på hur man kan differentiera murin
erytroleukemi (MEL) celler till erytrocyter, samt ge förslag på tidpunkter som de anser vara
lämpliga för provtagning. De ska också ta reda på hur man beräknar cellkoncentration och
viabilitet vid cellodling. Slutligen ska de också ge exempel på vad det finns för metoder att
tillgå för att studera; cellmorfologi, ackumulering av hemoglobin, genuttrycket av β-globin
och förändringar i cellproliferation. Mitt förslag är dessutom att man tar bort rekommenderad
litteratur i kompendiet, eftersom jag anser att momentet när man söker efter ny kunskap, är en
så pass viktig del av förberedelserna inför en laborationen. Det är också något som
studenterna bör klara av, med hjälp av varandra, under termin 5. Studenterna ska få tydliga
instruktioner om att det krävs godkända förberedelser för att få gå vidare med den praktiska
laborationen. Om man också låter förberedelserna cirkuleras till en eller två andra grupper för
granskning och inputs så får man troligtvis igång mer diskussion och reflektion kring olika
metoder, inför den gemensamma genomgången. En rapport som sammanfattar
förberedelserna, inklusive reflektionen från den andra gruppen, kan sedan läsas igenom av en
lärare/amanuens för att bedöma om de har förberett sig på en acceptabel nivå.

Del 1 följs sedan upp vid del 2, där man har en gemensam genomgång av förberedelserna
tillsammans med en större grupp av studenter. Ett alternativ kan vara att man går igenom
laborationen vid ett ordinarie basgruppstillfälle och då slår ihop två basgrupper (de som har
granskat varandras förberedelser). På så sätt blir det inte extra schemalagd tid. Vid denna
genomgång presenterar även amanuensen de dagar som vi föreslår att man tar proverna, följt
av en diskussion kring detta. Vid denna genomgång ska man diskutera olika förslag på
metoder som studenterna funnit att man skulle kunna använda för dessa analyser. Studenterna
får då också veta vilka metoder som ska användas vid denna specifika laboration dvs; May
Grünwald Giemsa färgning (för att studera cellmorfologi), diaminofluoren assay (för att
studera hemoglobinuttryck), realtids polymerase chain reaction (PCR, för att studera
genuttrycket av β-globin) och flödescytometrisk deoxyribonukleinsyra (DNA) analys (för att
studera cellproliferation).
Efter denna genomgång är studenterna redo att påbörja den praktiska laborationen. I det här
fallet är de praktiska delarna också uppdelade i flera steg. Min rekommendation, i just detta
fall, är också att man introducerar cellodling som ett praktiskt moment, som studenterna får
genomföra tillsammans med en amanuens. Cellodling är en viktig erfarenhet inför framtiden.
Det ger också en bättre känsla av sammanhang om studenterna tillåts vara med i alla led, dvs
från det att man differentierar cellerna till att man analyserar sina resultat från
differentieringen. I övriga praktiska delar, i den här specifika laborationen, har jag främst
tagit bort detaljer som jag anser att studenterna bör reflektera över själva.
I laborationstillfälle 1 har jag tagit bort formeln för hur man beräknar viabla celler. Jag har
också tagit bort förklaringsintroduktionen av metoderna May Grünwald Giemsa färgning och
diaminofluorene assay. Studenterna har förhoppningsvis lärt sig det redan vid
förberedelserna. Jag har istället lagt till två korta frågor till labrapporten om hur metoderna
fungerar.
I laborationstillfälle 2 har jag inte gjort några stora förändringar. Jag har tagit bort lite
information och mer gjort om protokollet till ett protokoll som liknar det man får från
tillverkare. Jag har också lagt till två frågor i slutet som ska inkluderas i rapporten om
ribonukleinsyra (RNA) renhet och kontroller vid PCR, något som är viktigt att reflektera
över.
I laborationstillfälle 3 har jag åter tagit bort förklaringen av metoden och istället lagt till
frågor inför labbrapporten. Detta för att tvinga studenterna att tänka mer själva och vara mer
aktiva. Man kan naturligtvis göra om laborationen ännu mer och låta studenterna sätta upp
hela protokollet själva. Jag anser dock att det viktigaste är att få fram mer engagemang,
genom att de sätter sig in i hur och varför de gör de olika metoderna.
Efter de praktiska momenten så ska det sedan reflekteras över laborationen som vanligt i
form av rapportskrivning. Även den skulle kunna granskas av andra studenter utöver
granskningen från läraren. Idealiskt vore även en gemensam diskussion i helklass eller
alternativt återigen två basgrupper tillsammans där man tillåts reflektera om vad man har lärt
sig.
Slutsats
Laborationer är en idealisk plattform för studentaktivt lärande, men utmaningen är att de inte
får kräva för mycket resurser i form av ökade lärartimmar. Jag anser därför att pedagogiken i

team based learning kan vara bra att tillämpa, då det främst innebär ett ökat ansvar hos
studenterna. Genom att de själva gör förberedelserna och i viss mån granskningar i små
grupper. Mina föreslagna förändringar kräver aningen lite mer resurstid från en amanuens i
samband med den gemensamma genomgången och tid till att läsa igenom
förberedelseuppgifterna från studenterna. Men i gengäld tror jag att man kan få igång ett mer
aktivt och kritiskt tänkande med dessa förändringar. Jag anser därför att vinsten borde kunna
motivera denna ökning av resurser. I och med att studenterna inte tillåts gå vidare till den
praktiska laborationen om de saknar godkända förberedelser, får man förhoppningsvis också
väl förberedda studenter. Genom att förändra laborationsupplägget på ett sådant sätt att det
innebär mer ansvar och engagemang från studenterna så får man dessutom laborationer som
passar bättre in i den pedagogik som finns idag på medicinska fakulteten med problembaserat
lärande.
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DEL 1
INLEDNING
Differentiering är en flerstegsprocess varvid cellerna blir specialiserade. Ett exempel är
hematopoesen där de omogna pluripotenta stamcellerna ger upphov till alla de olika
blodcellerna, var och en med sin specifika funktion. I samband med differentieringen genomgår
cellen ett begränsat antal celldelningar, varvid morfologi och cellulära egenskaper ändras.
Slutligen erhålls ett selektivt uttryck av de gener som behövs för att upprätthålla cellens specifika
funktion.
För att studera differentiering in vitro, har ett antal olika odifferentierade leukemiceller
isolerats från människa och mus. Från dessa celler har sedan cellinjer etablerats, vilka i princip är
odödliga, lätta att odla, och kan subkultiveras upprepade gånger.
En välstuderad etablerad cellinje för att följa röda blodkroppars differentiering är murin
erytroleukemi (MEL). Cellinjen har sitt ursprung hos mus som har transformerats med Friend
virus. I samband med virustransformationen, sker en ackumulering av röda blodkroppar
blockerade i erytroblaststadiet, oförmögna att genomgå terminal differentiering. Dessa
neoplastiska erytroblaster kan stimuleras med ett flertal olika agens (t ex dimetylsulfoxid
(DMSO), bisamider, smörsyra) till differentiering in vitro. Under mognadsprocessen
ackumulerar cellerna α- och β-globin, syntetiserar och ackumulerar hemoglobin, kompakterar
cellkärnan samt minskar i storlek. Differentieringen påminner om mognaden från
proerytroblaster till polykromatofila erytroblaster, i den normala erytropoesen, se fig.

Syfte
Att studera röda blodkroppars differentiering (erytropoes) i en etablerad cellinje.

Förberedelse inför uppstart av laboration:
Planera för hur man kan differentiera MEL celler från proerytroblast till mogen erytrocyt.
Vilka dagar kan vara lämpliga att ta prov från cellsuspensionen?
Ni ska också planera hur man kan:
1. Beräkna cellkoncentration
2. Beräkna cellviabilitet.
Vilka metoder är lämpliga (vad finns det för alternativ) för att studera:
Cellmorfologi
Ackumulering av hemoglobin
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mRNA uttrycket av β-globin
Förändringar i cellproliferation

OBS! För att få gå vidare och genomföra labben så krävs det att man får
godkänt på förberedelserna.
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För den som vill läsa mer om cellodling finns följande litteratur på HU:s
bibliotek:
Morgan SJ, Darling DC, 1993. Animal Cell Culture. BIO Scientific Publishers.
Pollard JW and Walker JM, 1997. Basic Cell Culture Protocols. Humana Press.
Kielberg V, Brünner N, Briand P, 1994. Cellodling. En praktisk handbok i odling
av mammalieceller. Novum Grafiska AB.
DEL 2
Genomgång av förberedelser, lokal se schemat
Mål
Ni kommer att arbeta med MEL celler för att följa erytropoesen in vitro. För att följa
förändringar i samband med differentiering rekommenderar vi att prover tas från dag 0 och dag
5. I dessa prover kan man sedan studera förändringar i Prover kommer att tas dag 0 och dag 5 för
att följa förändringar i cellernas morfologi, proliferation, uttryck av β-globin mRNA samt
ackumulering av hemoglobin., i samband med differentiering. Till er hjälp för att studera detta
finns följande metoder: Dessa egenskaper kommer att studeras med följande metoder:
1. Cellmorfologi - May Grünwald Giemsa färgning
2. Hemoglobinuttryck - diaminofluoren assay
3. β-globin mRNA - realtids PCR
4. Proliferation - flödescytometrisk DNA analys
Er uppgift nu inför de praktiska laborationstillfällena är att läsa på om dessa metoder så att ni
förstår hur de fungerar.
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Del 3
LABORATIONSTILLFÄLLE 1
DIFFERENTIERING AV MEL CELLER IN VITRO

MEL Cellerna odlas åt er av assistenterna.
Ni får 2 cellkulturer för att följa differentiering av MEL celler:
Dag 0: Exponentiellt växande MEL celler. Dagen innan ni får dem, har de satts om till
Ca 200 000 celler /ml och fått nytt medium.
Dag 5: MEL har satts om till 100 000 celler/ml + 2% DMSO + nytt medium. Odlas 5 dagar med
DMSO för att erhålla nära nog maximalt differentierade celler.

Ccellerna odlas i Minimum Essential Medium (MEM) kompletterat med:
1. 10% värmeinaktiverat fetalt kalvserum (FCS).
2. Glutamin, 2 mM.
3. Penicillin 100U/ml och streptomycin 100 µg/ml, kallas gemensamt för PEST.
Cellerna odlas i en inkubator som skall vara inställd på 5% CO 2 och 37°C.
Dag 0:
Räkna cellerna. Byt medium på de celler som ska differentieras till medium som innehåller
1. 10% värmeinaktiverat fetalt kalvserum (FCS).
2. Glutamin, 2 mM.
3. Penicillin 100U/ml och streptomycin 100 µg/ml, kallas gemensamt för PEST.
4. 2% DMSO
Cellerna ska odlas i en koncentration av ca.100 000 celler/ml i 5 dagar.
Dag 4
Räkna de odifferentierade cellerna och sätt om till 200 000 celler/ml i nytt medium.
Dag 5:
Samla in ert andra prov från både differentierade celler och odifferentierade celler.

Studera nu cellerna i faskontrastmikroskop innan ni börjar
1. Beräkna cellkoncentration
2. Beräkna cellviabilitet.
3. Tag prover ur flaskorna för RNA isolering och DNA analys
4. Utför May Grünwald Giemsa färgning och Diaminofluorene assay
6
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Beräkning av cellkoncentration och viabilitet
•
•
•
•
•

Gör i ordning en Bürkerkammare.
Skaka cellodlingsflaskan försiktigt och för över ≈0.5 ml cellsuspension till ett eppendorfrör.
Vortexa cellsuspensionen försiktigt
Blanda 0.1 ml cellsuspension med 0.1 ml trypanblått. Vortexa försiktigt. Låt stå 30s.
Fyll räknekammaren med den färgade cellsuspensionen. Räkna cellerna i mikroskopet.

• Döda celler färgas blå. Räkna det totala antalet celler och antalet blå celler i ett lämpligt antal
rutorpå 20st E-rutor, (se plan över Bürkers räknekammare).
• Beräkna nu antalet celler/ml och % viabilitet
Beräkning:
1. Räkna fram viabla celler/ruta.
2. En E-ruta är lika med 1/250 µl.
3. Cellsuspensionen späddes 2 ggr när färglösningen blandades.

Formel
per ml:
celler
250 x
=

för celler
viabla
/ruta x
1000 x 2
celler /ml

%
=
levade
x100 /
antalet

viabilitet
antalet
celler
totala
celler
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Provtagning för RNA isolering
1. Avlägsna ett prov innehållande 10 x 106 viabla celler.
2. Centrifugera i en Beckman bordscentrifug 1000 rpm, 10 min 18°C.
3. Avlägsna supernatanten.
Notera förändringar i pelletens färg i samband med differentieringen!
4. Resuspendera cellpelleten i 1 ml TRIzol. Arbeta i dragskåp! TRIzol är toxiskt, använd
handskar!
5. För över cellsuspensionen till ett sterilt eppendorfrör.
6. Förvara proverna i -20°C frys tills det är dags att isolera RNA.

Provtagning för DNA analys
Lösningar:
Citratbuffert
Sukros, 250 mM
Trisodiumcitrat x 2 H 2 0, 40 mM
DMSO, 5% v/v
pH 7.6
1. Avlägsna ett prov innehållande 5 x 106 viabla celler.
2. Centrifugera i en Beckman bordscentrifug, 1000rpm, 10 min, 18°C.
3. Avlägsna supernatanten.
4. Resuspendera cellpelleten i 1 ml citratbuffert.
5. För över provet till ett eppendorfrör.
6. Förvara proverna i -20°C tills det är dags för flödescytometri.
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May Grünwald Giemsa (MGG) färgning av MEL celler
MGG är en vanlig metod för färgning av blodceller. I färgreagensen ingår metylenblått (basisk
färg) och eosin (sur färg). Sura färgämnen binder till cellstrukturer som är övervägande positivt
laddade (basiska). Omvänt binder basiska färgämnen till negativt laddade (sura) komponenter i
cellen.
May Grünwald som innehåller eosin och metylenblått färgar cytoplasman och framför allt dess
granula. Giemsa med azur eosin och metylenblått färgar främst cellkärnan. Båda reagenserna
innehåller även metanol för fixering av cellerna.

Lösningar:
May Grünwald, stamlösning.
Giemsa, 4 ml Giemsa spädd till 100ml med destillerat H 2 0, pH 6.8.

Utförande
Celler från dag 0 och 5 skall centrifugeras direkt på objektglas med hjälp av en cytocentrifug.
Cellkoncentrationen är viktig för bra cellfärgning. Optimal cellkoncentration är 106 celler/ml.
Om cellkoncentrationen i cellodlingsflaskorna är högre så avlägsna lämplig volym och späd med
medium till 106 celler/ml.
100 µl cellsuspension centrifugeras ned på varje objektglas, görGör 2 objektglas för dag 0 och
dag 5 vardera.
1. Skriv med blyertspenna namn och cellvariant på objektglasen.
21. Cytocentrifugera 100 µl cellsuspension innehållande 100 000 celler i
500 rpm, 3 min.
32. Lufttorka objektglasen.
4. 3. Placera objektglasen i en glaskyvett med May Grünwaldlösning i 2 min.
45. För över glasen till glaskyvett med Giemsa lösning och låt stå i 15 min.
56. Skölj objektglasen med kranvatten och lufttorka.
67. Studera cellmorfologin i ljusmikroskop.

Diaminofluorene assay
För att bekräfta att cellerna har differentierat kommer ni att undersöka cellerna för innehåll av
hemoglobin. Hemoglobininnehållande celler kan detekteras genom att hemoglobin har
pseudoperoxidasaktivitet och katalyserar bildning av ett färgämne, fluorenblått, från
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vätedonatorn 2,7 -diaminofluorene (se figur). Hemoglobinpositiva celler färgas blå medan
hemoglobinnegativa celler förblir ofärgade.

Lösningar:
Diaminofluorene, stamlösning : 100 mg diaminofluoren löst i 10 ml 90% ättiksyra.
30% väteperoxid.
Tris-HCl buffert, 200 mM, pH 7.0.

Utförande
1. Blanda Till 5 ml Tris-HCl buffert med 10% diaminofluorenlösning och 1%sättes 0.5 ml
diaminofluorenlösning och 50 µl 30% väteperoxid (30%).
OBS! DiaminofluoreneE misstänks vara carcinogent, använd handskar och arbeta i
dragskåp!
2. Blanda 0.1ml av ovanstånde lösning med 0.1 ml cellsuspension.
3. Låt stå i RT i 5 min.
4. Hemoglobinpositiva celler färgas blå. Estimera antalet färgade/ofärgade celler i
Bürkerkammare genom att räkna tre A-rutor och ange antalet hemoglobinpositiva celler i
procent.

Att inkludera i laborationsrapporten från laborationstillfälle 1:
•
• Gör en sammanställning över differentieringen från dag 0 och 5.
•
•
• Ange cellkoncentration, andel viabla celler (%) och andel hemoglobinpositiva celler.
•
•
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• Beskriv kortfattat hur May Grünwald Giemsa färgning fungerar Beskriv och kortfattat
förändringen i cellernas morfologi från de olika dagarna., d.v.s. de MGG färgade cellerna.
•
• Beskriv kortfattat mekanismen bakom diaminofluorene assay

För den som vill läsa mer om cellodling finns följande litteratur på HU:s bibliotek:
Morgan SJ, Darling DC, 1993. Animal Cell Culture. BIO Scientific Publishers.
Pollard JW and Walker JM, 1997. Basic Cell Culture Protocols. Humana Press.
Kielberg V, Brünner N, Briand P, 1994. Cellodling. En praktisk handbok i odling av
mammalieceller. Novum Grafiska AB.
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LABORATIONSTILLFÄLLE 2.1
Kvantifiering av ß-globin mRNA- Realtids PCR
Preparation av RNA:
utförlig beskrivning se Trizolprotokoll
Ta bort supernatant6. Sug bort all vätska och , använd den minsta pipetten när ni suger närma
pelleten.
Llös upp pelleten i 60 µl vatten. Inkubera 10 min 55-60 C i värmeblock. Vortexa för homogen
koncentration.

cDNA syntes :
Alla lösningar ska stå på is i islådan. Märk upp tre färgade rör, 0,5 ml, med resp antal dagar och
tillsätt:
Vatten
7,5 µl

Random primer 0,5 µg/µl
0,5 µl

RNA
3µl

Värm 5 min i 65 C för att ta bort ev sekundärstruktur på RNA. Görs i PCR maskin.
Blanda ”MIX” enligt nedan i ett 0,5 ml rör
Antal prov Buffert 5 x dNTP
RNA out
10mM
20 U
4 µl
1 µl
1 µl
X 3st

DTT
0,1M
2 µl

RTsuperscript
1 µl

Ställ proverna på is och tillsätt 9 µl av mixen ovan till varje rör.
Inkubera 42 C 50 min och 70 C 15 min. Görs i PCR maskin. Totalvolym 20ul.

Koncentrationsbestämning av total RNA i proverna:
RNA-koncentrationen mäts med hjälp av en UV-spektrofotometer. Använd först en blank Första
mätningen är på vatten vilket är blankvärde som subtraheras automatiskt från varje mätvärde.
Absorbansen mäts vid 260, 280 och 320 nm vilket motsvarar värdena för nukleinsyror, protein
och bakgrund.
Späd 5 µl av RNA med 95 µl vatten. Mät absorbansen och beräkna koncentrationen enligt:
[Abs (260)- Abs (320)] x 20 x 40 /1000 = µg/µl
förenklat: [Abs (260)- Abs (320)] x 0,8 = µg/µl. OBS värdet är konc på det ospädda RNAt
20 är spädningsfaktorn och 40 är OD värdet för RNA (OD260=1 för 40 µg|ml lösning av RNA ).
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Ett mått på renhet får man genom att dividera Abs (260) med Abs (280). Värdet bör ligga runt
1,7.

cDNA proverna tas ur maskinen och mixas försiktigt. Till PCR ska vi köra både på ospätt och
utspätt cDNA. Späd resp dag 10x. Ni har nu 4 olika rör med cDNA.
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Realtids PCR:
Mastermix:
Räkna antal prov + 1 extra. dvs 5 prover
Blanda i ett 0,5 ml rör enligt tabellen nedan, skriv mix på.
Stock konc
2x
10 µM
10 µM
5 µM

Vad
Mix
F primer
R primer
Probe

Brukskonc
1x
300 nM
300 nM
100 nM

ul till tot 25 µl

x antal prov (5)

vatten
till tot 23 µl
U= unit, enzymer anges i enheten unit
Mixa försiktigt och centrifugera.
Markera små rör och tillsätt 23µl av mastermixen till vart och ett av dem. Tillsätt 2 µl cDNA till
respektive rör. Mixa försiktigt och centrifugera.
I ett annat rör Märk ett rör med blank och tillsätt 12µl mastermix och 1µl vatten. Detta kallas i
denna metoden NTC= no template control. En PCR blank utan templat för att se ev
kontaminering.
Gruppen har en gemensam 96 hålsplatta vilken bara får beröras på ytterkanterna. Tag 10 µl av
blandningen i de små rören till resp brunn i 96 hålsplattan.
Sätt på en plastfilm på plattan
Då alla satt i sina prover centrifugera vi ner plattan så att all vätska är i botten och ev bubblor
försvinner.
Starta maskinen och starta programmet på datorn. Ange var proverna finns i plattan, prov volym
samt thermal cycler conditions. Körningen tar ca 40 min.

LABORATIONSTILLFÄLLE 2.2:
Genomgång av resultat sker vid ett separat tillfälle, lokal se schemat.
Information om instrumentet och metoden kan ni få på Applied Biosystems hemsida. Det är
företaget som vi köpt maskinen av.
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Att kunna besvara och inkludera i laborationsrapporten från laborationstillfälle 2:
•

Varför mäter vi totalRNA koncentrationen? Vad beror förändringen av dessa värden på?
Vad händer i cellerna?

•

Hur kan man undersöka renheten på RNA med en UV-spektrofotometer?

•

Skillnad mellan vanlig PCR och realtidsPCR? Varför är det svårt att kvantifiera med
vanlig PCR?

•

Varför använder man no template control?

•

Hur många cykler skiljer det mellan era olika spädningar? Stämmer detta? Vi spädde 10
ggr. Felkällor?

•

Hur mycket mer ß-globin finns det dag 5 jmf med dag 0?
Eftersom vi inte använder oss av stdkurva blir det inga absolutvärden.
Svaret blir i hur många gånger mer det finns.

•

I denna förenklade laborationen använder vi inte en kontrollgen att normalisera mot, men
varför ska man använda en kontrollgen och hur kan den användas?

Åsa Schippert 131017

Extrahering av RNA:
När ni extraherar med Trizol och kloroform kan det finnas risk för stänkt så
använd skyddsglasögon. Sätt på korkarna på rören så fort som ni är klara eftersom
det inte är så hälsosamt att andas in kloroform. Bör hanteras i dragskåp men vi
gör en pipettering med 200ul en gång. Se protokoll nedan.
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TRIZOL® LS Reagent

Cat. No. 10296-010 Size: 100 ml

Store at 2 to 8°C.
WARNING: Toxic in contact with skin and if swallowed. Causes burns. After contact with
skin, wash immediately with plenty of detergent and water. If you feel unwell, seek medical
advice (show label where possible). Phenol (108-95-2) and Other Components (NJTSRN
80100437-5000p).
TRIZOL LS has demonstrated stability of 12 months when stored at room temperature. However, we
recommend storage at 2 to 8°C for optimal performance.
Description
TRIZOL LS Reagent (U.S.Patent No.5,346,994) is a ready-to-use reagent for the isolation of total
RNA from liquid samples of human, animal plant, yeast, bacterial, and viral origin. The TRIZOL LS
Reagent, is a mono-phasic solution of phenol and guanidine isothiocyanate, and like TRIZOL Reagent
is an improvement to the single-step RNA isolation method developed by Chomczynski and Sacchi
(1). During sample homogenization or lysis, TRIZOL LS Reagent maintains the integrity of the RNA,
while disrupting cells and dissolving cell components. Addition of chloroform followed by
centrifugation, separates the solution into an aqueous phase and an organic phase. RNA remains
exclusively in the aqueous phase. After transfer of the aqueous phase, the RNA is recovered by
precipitation with isopropyl alcohol. After removal of the aqueous phase, the DNA and proteins in the
sample can be recovered by sequential precipitation (2). Precipitation with ethanol yields DNA from
the interphase, and an additional precipitation with isopropyl alcohol yields proteins from the organic
phase (2). Copurification of the DNA may be useful for normalizing RNA yields from sample to
sample.
This technique performs well with small quantities of tissue (50-100 mg) and cells (5 ⋅ 106), and large
quantities of tissue (≥1 g) and cells (>107). The simplicity of the TRIZOL LS Reagent method allows
simultaneous processing of a large number of samples. The entire procedure can be completed in one
hour. Total RNA isolated by TRIZOL LS Reagent is free of protein and DNA contamination. It can
be used for Northern blot analysis, dot blot hybridization, poly(A)+ selection, in vitro translation,
RNase protection assay, and molecular cloning. For use in the polymerase chain reaction (PCR*),
treatment of the isolated RNA with amplification grade DNase I (Cat. No. 18068) is recommended
when the two primers lie within a single exon.
TRIZOL LS Reagent facilitates isolation of a variety of RNA species of large or small molecular size.
For example, RNA isolated from rat liver, electrophoresed on an agarose gel, and stained with
ethidium bromide, shows discrete bands of high molecular weight RNA between 7 kb and 15 kb in
size, two predominant ribosomal RNA bands at ~5 kb (28S) and at ~2 kb (18S), and low molecular
weight RNA between 0.1 and 0.3 kb (tRNA, 5S). The isolated RNA has an A260/A280 ratio ≥1.8 when
diluted into TE.
Precautions for Preventing RNase Contamination:
RNases can be introduced accidentally into the RNA preparation at any point in the isolation
procedure through improper technique. Because RNase activity is difficult to inhibit, it is essential to
prevent its introduction. The following guidelines should be observed when working with RNA.
Always wear disposable gloves. Skin often contains bacteria and molds that can contaminate
an RNA preparation and be a source of RNases. Practice good microbiological technique to
prevent microbial contamination.
Use sterile, disposable plasticware and automatic pipettes reserved for RNA work to prevent
cross-contamination with RNases from shared equipment. For example, a laboratory that is
using RNA probes will likely be using RNase A or T1 to reduce background on filters, and any
nondisposable items (such as automatic pipettes) can be rich sources of RNases.

LS Reagent added is based on the area of the culture dish (0.3-0.4 ml per 10 cm2) and not on the
number of cells present. Do not add water to the homogenate. The volume of the medium adhering
to the culture dish dilutes the homogenate sufficiently.
d. Cells Grown in Suspension
Pellet cells by centrifugation. Lyse cells in TRIZOL LS Reagent by repetitive pipetting. Use 0.75
ml of the reagent per 5-10 ⋅ 106 animal, plant or yeast cells, or per 1 ⋅ 107 bacterial cells. Adjust
the sample volume as in step b. Washing cells before addition of TRIZOL LS Reagent should be
avoided as this increases the possibility of mRNA degradation. Disruption of some yeast and
bacterial cells may require the use of a homogenizer.
2. PHASE SEPARATION (see note 4)
Incubate the homogenized samples for 5 minutes at 15 to 30°C to permit the complete dissociation of
nucleoprotein complexes. Add 0.2 ml of chloroform per 0.75 ml of TRIZOL LS Reagent. Cap sample
tubes securely. Shake tubes vigorously by hand for 15 seconds and incubate them at 15 to 30°C for 2 to
15 minutes. Centrifuge the samples at no more than 12,000 ⋅ g for 15 minutes at 2 to 8°C. Following
centrifugation, the mixture separates into a lower red, phenol-chloroform phase, an interphase, and a
colorless upper aqueous phase. RNA remains exclusively in the aqueous phase. The volume of the
aqueous phase is about 70% of the volume of TRIZOL LS Reagent used for homogenization.
3. RNA PRECIPITATION (see note 4)
Transfer the aqueous phase to a clean tube, and save the organic phase if isolation of DNA or protein is
desired. Precipitate the RNA from the aqueous phase by mixing with isopropyl alcohol. Use 0.5 ml of
isopropyl alcohol per 0.75 ml of TRIZOL LS Reagent used for the initial homogenization. Incubate
samples at 15 to 30°C for 10 minutes and centrifuge at no more than 12,000 ⋅ g for 10 minutes at 2 to
8°C. The RNA precipitate, often invisible before centrifugation, forms a gel-like pellet on the side and
bottom of the tube. When isolating RNA from sources rich in polysaccharides and proteoglycans,
perform a modified precipitation described in the Troubleshooting guide.
4. RNA WASH
Remove the supernatant. Wash the RNA pellet once with 75% ethanol, adding at least 1 ml of 75%
ethanol per 0.75 ml of TRIZOL LS Reagent used for the initial homogenization. Mix the sample by
vortexing and centrifuge at no more than 7,500 ⋅ g for 5 minutes at 2 to 8°C.
5. REDISSOLVING THE RNA
At the end of the procedure, briefly dry the RNA pellet (air-dry or vacuum-dry for 5-10 minutes). Do not
dry the RNA by centrifugation under vacuum. It is important not to let the RNA pellet dry completely as
this will greatly decrease its solubility. Partially dissolved RNA samples have an A260/A280 ratio <1.6.
Dissolve RNA in RNase-free water or 0.5% SDS solution by passing the solution a few times through a
pipette tip, and incubating for 10 minutes at 55 to 60°C. Note: 0.5% SDS should not be used if RNA
will undergo further enzymatic reaction. DNA can also be in 100% formamide (deionized) and stored
at -70°C.
RNA Isolation Notes:
1. To facilitate isolation of RNA from small quantities of sample (<106 cells or <10 mg tissue) adjust the
sample volume to 0.25 ml. Perform homogenization (or lysis) of samples in 0.75 ml of TRIZOL LS
Reagent. Following homogenization, add chloroform and proceed with the phase separation as
described in step 2. Prior to precipitating the RNA with isopropanol, add 5-10 g RNase-free glycogen
(Cat. No. 10814) as carrier to the aqueous phase.
2. An additional isolation step may be required for samples with high content of proteins, fat,
polysaccharides or extracellular material. Following homogenization, remove insoluble material from
the homogenate by centrifugation at 12,000 ⋅ g for 10 minutes at 2 to 8°C. The resulting pellet contains
extracellular membranes, polysaccharides, and high molecular weight DNA, while the supernatant
contains RNA. In samples from fat tissue, an excess of fat collects as a top layer which should be
removed. In each case, transfer the cleared homogenate solution to a clean tube and proceed with
chloroform addition and phase separation as described.
3. After homogenization and before addition of chloroform, samples can be stored at -60 to -70°C for at
least one month. The RNA precipitate (step 4, RNA WASH) can be stored in 75% ethanol at 2 to 8°C
for at least one week, or at least one year at -5 to -20°C.
4. Table-top centrifuges that can attain a maximum of 2,600 ⋅ g are suitable for use in these protocols if
the centrifugation time is increased to 30-60 minutes in steps 2 and 3.

INSTRUCTIONS FOR DNA ISOLATION:

After complete removal of the aqueous phase, as described in the RNA isolation protocol, the
DNA in the interphase and phenol phase from the initial homogenate may be isolated.
Following precipitation and a series of washes, the DNA is solubilized in 8 mM NaOH. Full
recovery of DNA from tissues and culture cells permits the use of TRIZOL LS Reagent for the
determination of the DNA content in analyzed samples (2). (Depending on the source, the
DNA pellet obtained may require additional purification (e.g., phenol extraction) prior to other
applications.)
Reagents required, but not supplied:
•Ethanol
•0.1 M Sodium citrate in 10% ethanol
•75% Ethanol
•8 mM NaOH

In the presence of TRIZOL LS Reagent, RNA is protected from RNase contamination.
Downstream sample handling requires that nondisposable glassware or plasticware be RNasefree.
Glass items can be baked at 150°C for 4 hours, and plastic items can be soaked for 10
minutes in 0.5 M NaOH, rinsed thoroughly with water, and autoclaved.
Other Precautions
Use of disposable tubes made of clear polypropylene is recommended when working with less
than 2-ml volumes of TRIZOL LS Reagent.
For larger volumes, use glass (Corex) or polypropylene tubes, and test to be sure that the tubes
can withstand 12,000 ⋅ g with TRIZOL LS Reagent and chloroform. Do not use tubes that leak
or crack.
Carefully equilibrate the weights of the tubes prior to centrifugation.

Unless otherwise stated, the procedure is carried out at 15 to 30°C.

Glass tubes must be sealed with parafilm topped with a layer of foil, and polypropylene tubes
must be capped before centrifugation.
INSTRUCTIONS FOR RNA ISOLATION:
Caution: When working with TRIZOL LS Reagent use gloves and eye protection (shield, safety
goggles). Avoid contact with skin or clothing. Use in a chemical fume hood. Avoid breathing vapor.
Unless otherwise stated, the procedure is carried out at 15 to 30°C, and reagents are at 15 to 30°C.

1. DNA PRECIPITATION
Remove the remaining aqueous phase overlying the interphase, and precipitate the DNA from the
interphase and organic phase with ethanol. Add 0.3 ml of 100% ethanol per 0.75 ml of TRIZOL LS
Reagent used for the initial homogenization, and mix samples by inversion. Next, store the samples at 15
to 30°C for 2-3 minutes and sediment DNA by centrifugation at no more than 2,000 ⋅ g for 5 minutes at 2
to 8°C.
Careful removal of the aqueous phase is critical for the quality of the isolated DNA.
2. DNA WASH
Remove the phenol-ethanol supernatant and, if desired, save it for protein isolation. Wash the DNA
pellet twice in a solution containing 0.1 M sodium citrate in 10% ethanol. Use 1 ml of the solution per
0.75 ml of TRIZOL LS Reagent used for the initial homogenization. At each wash, store the DNA pellet
in the washing solution for 30 minutes at 15 to 30°C (with periodic mixing) and centrifuge at 2,000 ⋅ g
for 5 minutes at 2 to 8°C. Following these two washes, suspend the DNA pellet in 75% ethanol (1.5-2 ml
of 75% ethanol per 0.75 ml TRIZOL LS Reagent), store for 10-20 minutes at 15 to 30°C (with periodic
mixing), and centrifuge at 2,000 ⋅ g for 5 minutes at 2 to 8°C.
An additional wash in 0.1 M sodium citrate-10% ethanol solution is required for large pellets, containing
> 200 g DNA or large amounts of a non-DNA material.
3. REDISSOLVING THE DNA
Briefly dry the DNA pellet for 5-10 minutes under vacuum and dissolve in 8 mM NaOH by slowly
passing the pellet through a pipette. Add an adequate amount of 8 mM NaOH to approach a DNA
concentration of 0.2-0.3 g/µl. Typically, add 0.3-0.6 ml of 8 mM NaOH to the DNA isolated from 50-70
mg of tissue or 1 ⋅ 107 cells. The use of a mild alkaline solution assures full solubilization of the DNA
pellet. At this stage, however, the DNA preparations (especially from tissues) still contain insoluble gellike
material (fragments of membranes, etc.). Remove the insoluble material by centrifugation at 12,000
⋅ g for 10 minutes. Transfer the supernatant containing DNA to a new tube.
Quantitation and Expected Yields of DNA
Take an aliquot of the DNA preparation solubilized in 8 mM NaOH, mix it with water and measure the A260 of
the resulting solution. Calculate the DNA content using the A260 value for double-stranded DNA. One A260 unit

Reagents required, but not supplied:
•Chloroform (without any additives, such as isoamyl alcohol)
•Isopropyl alcohol
•75% Ethanol (in DEPC-treated water)
•RNase-free water or 0.5% SDS solution [To prepare RNase-free water, draw water into
RNase-free glass bottles. Add diethylpyrocarbonate (DEPC) to 0.01% (v/v). Let stand
overnight
1. HOMOGENIZATION (see notes 1-3)
a. Biological Fluids
For each 0.25 ml of sample add 0.75 ml of TRIZOL LS Reagent. Lyse cells in the sample
suspension by passing the suspension several times through a pipette. Use at least 0.75 ml of
TRIZOL LS Reagent per 5-10 ⋅ 106 cells. Biological fluids such as whole blood which contain a
high level of contaminating material may be diluted 1:1 with water. The volume ratio of TRIZOL
LS Reagent to sample should always be 3:1.
b. Tissues
Homogenize tissue samples in 0.75 ml of TRIZOL LS Reagent per 50-100 mg of tissue or 0.25 ml
of tissue suspension using a glass-Teflon® or power homogenizer (Polytron, or Tekmar's
TISSUMIZER® or equivalent). If tissue sample volume is <0.25 ml, adjust the volume to 0.25 ml
with water.
c. Cells Grown in Monolayer
Lyse cells directly in a culture dish by adding 0.3-0.4 ml of TRIZOL LS Reagent to a 3.5-cm
diameter dish, and passing the cell lysate several times through a pipette. The amount of TRIZOL
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•A260/280 ratio <1.65
RNA sample was diluted in water instead of TE prior to spectrophotometric analysis. Low ionic strength
and low pH solutions increase absorbance at 280 nm (5).
Sample homogenized in too small a reagent volume.
Following homogenization, samples were not stored at 15 to 30°C for 5 minutes.
The aqueous phase was contaminated with the phenol phase.
Incomplete dissolution of the final RNA pellet.
•RNA degradation
Tissues were not immediately processed or frozen after removing from the animal.
Samples used for isolation, or the isolated RNA preparations were stored at -5 to -20°C, instead of -60 to
-70°C.
Cells were dispersed by trypsin digestion.
Aqueous solutions or tubes were not RNase-free.
Formaldehyde used for agarose-gel electrophoresis had a pH below 3.5.
•DNA contamination
Sample homogenized in too small a reagent volume.
Samples used for the isolation contained organic solvents (e.g., ethanol, DMSO), strong buffers, or
alkaline solution.
•Proteoglycan and polysaccharide contamination
The following modification of the RNA precipitation (step 3) removes these contaminating compounds
from the isolated RNA. Add to the aqueous phase 0.25 ml of isopropanol followed by 0.25 ml of a high
salt precipitation solution (0.8 M sodium citrate and 1.2 M NaCl) per 1 ml of TRIzol LS Reagent used for
the homogenization. Mix the resulting solution, centrifuge and proceed with the isolation as described in
the protocol. The modified precipitation effectively precipitates RNA while maintaining polysaccharides
and proteoglycans in a soluble form. A combination of the modified precipitation with an additional
centrifugation of the initial homogenate (note 2, RNA isolation protocol) is required to isolate pure RNA
from plant material containing a very high level of polysaccharides.
DNA ISOLATION
•Expected yields of DNA per mg of tissue or 1 ⋅ 106 cultured cells
Liver and kidney, 3-4 g
Skeletal muscles, brain, and placenta 2-3 g
Cultured human, rat, and mouse cells, 5-7 g
Fibroblasts, 5-7 g
•Low yield
Incomplete homogenization or lysis of samples.
Final DNA pellet incompletely redissolved.
•A260/280 ratio <1.70
DNA sample was diluted in water instead of TE prior to spectrophotometric analysis.
Phenol was not sufficiently removed from the DNA preparation. Wash the DNA pellet an additional time
with 0.1 M sodium citrate in 10% ethanol.
•DNA degradation
Tissues were not immediately processed or frozen after removing from the animal.
Samples used for isolation, or the isolated RNA preparations were stored at -5 to -20°C, instead of -60 to
-70°C.
Samples were homogenized with a Polytron or other high speed homogenizer.
•RNA contamination
Incomplete removal of aqueous phase.
DNA pellet insufficiently washed with 0.1 M sodium citrate in 10% ethanol.
•Other applications
Prior to use in PCR amplification, adjust the pH to 8.4.
For digestion of the DNA with restriction endonucleases, adjust the pH to the desired value, use 3-5 units
of enzyme per mg of DNA, and allow the reaction to go for 3-24 hours under optimal conditions for the
particular enzyme.
Typically 80-90% of the DNA is digested.
PROTEIN ISOLATION
•Low yield
Incomplete homogenization or lysis of samples.
Final DNA pellet incompletely redissolved.
•Protein degradation
Tissues were not immediately processed or frozen after removing from the animal.
•Band deformation in PAGE
Protein pellet insufficiently washed.
References:
1. Chomczynski, P., and Sacchi, N. (1987) Anal. Biochem. 162, 156.
2. Chomczynski, P. (1993) BioTechniques 15, 532.
3. Ausubel, F.M., et.al, eds. (1990) Current Protocols in Molecular Biology, Vol.2, Greene Publishing
Assoc. and Wiley-Interscience, New York, p.A.1.5.
4. Simms, D., Cizdziel, P.E., Chomczynski, P. (1993) Focus 15, 99
5. Wilfinger, W., Mackey, K. and Chomczynski, P. (1997) BioTechniques 22, 474.
Teflon® is a registered trademark of E. I. Du Pont de Nemours & Co.
TISSUMIZER® is a registered trademark of Tekmar Co.
TRIZOL ® is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
*PCR is covered by a patent held by Hoffman LaRoche Corporation.
Cat No. 10296-010

equals 50 µg of double-stranded DNA/ml. For calculation of cell number in analyzed samples, assume that the
amount of DNA per 1 ⋅ 106 diploid cells of human, rat, and mouse origin equals: 7.1 g, 6.5 g, and 5.8 g,
respectively (3).
Applications:
Amplification of DNA by PCR:
After redissolving the DNA in 8 mM NaOH, adjust the pH to 8.4 with 0.1 M HEPES (see table). Add 0.1 to 1.0
g of the DNA sample to your PCR reaction mixture and perform the standard PCR protocol.
Restriction endonuclease reactions:
Adjust the pH of the DNA solution to a required value using HEPES (see table). Alternatively, samples may be
dialyzed against 1 mM EDTA, pH 7.0 to pH 8.0. Use 3-5 units of enzyme per µg of DNA. Use the conditions
recommended by the manufacturer for the particular enzyme, and allow the reaction to proceed for 3 to 24
hours. In a typical assay, 80-90% of the DNA is digestible.
pH Adjustment of DNA Samples Dissolved in 8 mM NaOH:
(For 1 ml of 8 mM NaOH use the following amounts of 0.1 M or 1 M HEPES, free acid.)
Final pH 0.1 M HEPES (l) Final pH 1 M HEPES (l)
8.4 86 7.2 23
8.2 93 7.0 32
8.0 101
7.8 117
7.5 159
DNA Isolation Notes:
1. The phenol phase and interphase can be stored at 2 to 8°C overnight.
2. Samples suspended in 75% ethanol can be stored at 2 to 8°C for months.
3. Samples dissolved in 8 mM NaOH can be stored overnight at 2 to 8°C. For long-term storage, adjust the
pH to 7-8, and adjust the EDTA concentration to 1 mM.
INSTRUCTIONS FOR PROTEIN ISOLATION:
Proteins are isolated from the phenol-ethanol supernatant obtained after precipitation of DNA with ethanol (step
1, DNA PRECIPITATION). The resulting preparation can be analyzed for the presence of specific proteins by
Western blotting (2).
Reagents required, but not supplied:
Isopropyl alcohol
0.3 M Guanidine hydrochloride in 95% ethanol
Ethanol
1% SDS
1. PROTEIN PRECIPITATION
Precipitate proteins from the phenol-ethanol supernatant (approximate volume 0.8 ml per 0.75 ml of
TRIZOL LS Reagent) with isopropyl alcohol. Add 1.5 ml of isopropanol per 0.75 ml of TRIZOL LS
Reagent used for the initial homogenization. Store samples for 10 minutes at 15 to 30°C, and sediment
the protein precipitate at 12,000 ⋅ g for 10 minutes at 2 to 8°C.
2. PROTEIN WASH
Remove the supernatant and wash the protein pellet 3 times in a solution containing 0.3 M guanidine
hydrochloride in 95% ethanol. Add 2 ml of wash solution per 0.75 ml of TRIZOL LS Reagent used for
the initial homogenization. During each wash cycle, store the protein pellet in the wash solution for 20
minutes at 15 to 30°C and centrifuge at 7,500 ⋅ g for 5 minutes at 2 to 8°C. After the final wash, vortex
the protein pellet in 2 ml of 100% ethanol. Store the protein pellet in ethanol for 20 minutes at 15 to 30°C
and centrifuge at 7,500 ⋅ g for 5 minutes at 2 to 8°C.
3. REDISSOLVING THE PROTEIN PELLET
Vacuum dry the protein pellet for 5-10 minutes. Dissolve it in 1% SDS by pipetting. Complete
dissolution of the protein pellet may require incubating the sample at 50°C. Sediment any insoluble
material by centrifugation at 10,000 ⋅ g for 10 minutes at 2 to 8°C, and transfer the supernatant to a clean
tube. The sample is ready for use in Western blotting or may be stored at -5 to -20°C for future use.
Protein Isolation Notes:
1. The protein pellet suspended in 0.3 M guanidine hydrochloride-95% ethanol or in ethanol can be stored
for at least one month at 2 to 8°C, or for at least one year at -5 to -20°C.
2. The following protocol is an alternative approach that allows for more efficient recovery of proteins.
Dialyze the phenol-ethanol supernatant against three changes of 0.1% SDS at 2 to 8°C. Centrifuge the
dialyzed material at 10,000 ⋅ g for 10 minutes. Use the clear supernatant for Western blotting.
3. Proteins may be quantified by the Bradford method as long as the concentration of SDS is low enough
(<0.1%) so that it will not interfere. Methods that do not have detergent-interface problems, and that do
not rely on A260/A280 measurements may be used (traces of phenol may cause overestimation of protein
concentrations).
Troubleshooting Guide:
RNA ISOLATION
•Expected yields of RNA per 1 ml of liquid sample, or 1 mg of tissue, or 1 ⋅ 106 cultured cells
Whole human or animal blood, 15-20 g
Human leukocytes (~7 ⋅ 107 white blood cells), 60-70 g
Liver and spleen, 6-10 g
Kidney, 3-4 g
Skeletal muscles and brain, 1-1.5 g
Placenta, 1-4 g
Epithelial cells, 8-15 g
Fibroblasts, 5-7 g
•Low yield
Incomplete homogenization or lysis of samples.
Final RNA pellet incompletely redissolved.
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LABORATIONSTILLFÄLLE 3
Mätning av celltillväxt med flödescytometrisk DNA analys
Cellerna som studeras har behandlats med och utan DMSO och har därefter skördats vid olika
tidpunkter. I denna del av laborationen undersöks hur celltillväxten har påverkats genom att
uppskatta de olika cellcykelfraktionerna med hjälp av flödescytometri.

DNA analys
DNAmängden i cellen varierar i cellcykelns olika faser. Ett enkelt sätt att studera detta är att
mäta den cellulära DNA mängden i ett stort antal celler.

Antal celler

Figur. A) fördelningen av celler i cellcykelns olika faser. B) DNA innehållet i olika celler
beroende på var i cellcykeln de befinner sig. C och D) DNA histogram.

DNA-innehåll
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Uppdelning av cellerna i de olika cellcykelfraktionerna borde vara enkel mha DNA
histogrammen på föregående sida. I verkligheten medför variationer i mätningen att en del celler
i G 1 och celler i tidig S-fas kommer att överlappa varandra i DNA hbistogrammet. På samma
sätt förekommer en viss överlappning av celler i sen S-fas med G2 celler.
Variationskoefficienten (CV) för G 1 toppen är vanligen 2-4%. Det har därför utvecklats olika
modeller för att så bra som möjligt mäta andelen celler i de olika faserna i cellcykeln. Vi
kommer att uppskatta S-fasen med en modell där S-fasen utgörs av en rektangel som uppskattas
"planimetriskt" (se föregående sida).
Preparering
Preparationen av cellerna är enkel och utgörs av att tre olika lösningar tillsättes. Gemensamt för
de tre lösningarna (A, B, C) är att de innehåller en detergent (NP40) och spermintetraklorid.
Avsikten med prepareringen är att åstadkomma en suspension av åtskilda cellkärnor, där
tillgängligheten av DNA är så stor som möjligt. Inmärkningen av DNA med flourokromer
varierar stort beroende på kromatinstrukturen.. Vid vår flödescytometriska metod använder vi
propidiumjodid som DNA-fluorokrom. Propidiumjodid aktiveras av blått synligt ljus, och
flödescytometern är utrustad med en argonlaser som enbart emitterar ljus med våglängden
488nm.
Gemensamt för de tre lösningarna (A, B, C) är att de innehåller en detergent (NP40) som öppnar
cellmembran och löser upp proteiner och spermintetraklorid som stabiliserar kärnmembranet.
1. Ta 50 µL av de uppslammade cellerna och överför till ett rör.
2. Tillsätt 180 µL av lösning A. Inkubera 10 min och vortexa några gånger under den tiden. A
lösningen innehåller trypsin. som underlättar disintegrering av cellerna och luckrar upp
kromatinet.
3. Tillsätt 180 µL av lösning B, inkubera 10 min. Denna lösning innehåller en trypsin inhibator
och RNAs.
4. Tillsätt tillslut 150 µL av lösning C, som innehåller av propidiumjodid. Detta är ett
carcinogent ämne och skall behandlas varsamt. Arbeta i dragskåp. Placera rören på is och
täck dem med folie eftersom propidiumjodid är ljuskänsligt.
Cellcykelanalys
Om allt går enligt planerna skall vi göra cellcykel analysen på två sätt; med rektangel metoden
och med dataprogrammet Modfit. För att göra analysen med rektangelmetoden så tas data med
hjälp av Cellquest programmet (som Ni har använt i tidigare flödescytometri-laborationer).
Instruktioner för Modfit programmet kommer att finnas vid datorn.
Att kunna besvara/inkludera i laborationsrapporten från laborationstillfälle 3:
•
•
•
•

Metodbeskrivning. Detta skall inkludera vad som sker då det olika lösningarna tillsätts.
Samt vad har NP40, spermintetraklorid och trypsin för roll i lösningarna. Beskriv även
syftet med prepareringen, vad vill man åstadkomma under denna.
Beskriv hur ni beräknade S-fasen i cellfraktionerna från de olika dagarna. Inkludera DNA
histogrammen.
Ange i resultatet % celler i S-fas i cellfraktionerna från de olika dagarna.
Diskussion.
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•

Varför inkluderas inte ALLA celler som befinner sig mellan n och 2n, dvs mitten av G1
toppen och mitten av G2-toppen, i S-fasen? En G1 cell har ju exakt 46 kromosomer
varken mer eller mindre.
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LABORATIONSRAPPORTEN
1. Labrapporten skall skrivas av varje labgrupp (2-3personer)
2. Rapporten skall innehålla följande delar där ni bl.a. ger svar på frågorna som finns efter varje
labmoment i labkompendiet:

Introduktion med teoretisk bakgrund och syfte med laborationen. Information till bakgrunden
inhämtas via egna litteratursökningar, t ex artiklar om MEL-cellers differentiering.
Material och metoder med en redogörelse för de olika labmomenten.
Resultat med redovisning i form av tabeller, figurer osv.
Diskussion där ni diskuterar resultaten från de olika labmomenten samt varför det blev som
förväntat eller inte. Knyt även ihop de olika delmomenten och diskutera huruvida differentiering
har ägt rum eller inte.
Referenser
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