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Genetisk fingeraftryk

Amanda var i tivoli med veninderne i går, og hun vandt en kæmpeslikpind i en tombola.
Hun har anbragt den i vindueskarmen i sit værelse for at kunne spise den, når hun kommer hjem
fra skole i dag.
Hendes mindre brødre - Tobias, Gregers og Georg - er alle tre nogle store slikmunde, og de har
kastet lange blikke efter slikpinden hele dagen.
Amanda opdager et tydeligt slikkespor på slikkepinden da hun kommer hjem, men brødrene
påstår alle tre, at de ikke har rørt den.
Hun ved at der er cellerester i spyt, og hun får taget en spytprøve fra brødrene, så hun kan
udarbejde et genetisk fingeraftryk for hver af dem og sammenligne dem med et tilsvarende fra
slikkesporet på slikpinden.

Et lille stykke DNA fra gerningsstedet og fra hver mistænkt er vist på næste side.

Hvem af dem har forgrebet sig på storesøsters slikpind? 

Teknik og fremgangsmåde side 3.
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side 2

ATCGTGGTAATGCGAATTCAATGGGCTTAGCGAATTCGGATCCAAGCGAATTCGGCCTAAATGCCGGATCCTTAAAAGCGCGCTAGGATCCGGCCAT
TAGCACCATTACGCTTAAGTTACCCGAATCGCTTAAGCCTAGGTTCGCTTAAGCCGGATTTACGGCCTAGGAATTTTCGCGCGATCCTAGGCCGGTA

Spyt på gerningsstedet

Tobias

ATCGTGGTAATGCGAATTCAATGGGCTTAGCGAATTCGGATCCAAGCGAATTCGGCCTAAATGCCGGATCCTTAAAAGCGCGCTAGGATCCGGCCAT
TAGCACCATTACGCTTAAGTTACCCGAATCGCTTAAGCCTAGGTTCGCTTAAGCCGGATTTACGGCCTAGGAATTTTCGCGCGATCCTAGGCCGGTA

Gregers

ATCGTGGTAATGCTAATTCAATGGGCTTAGCGAATTCGGATCCAAGCGAATTCGGCCTAAATGCCGGATCCTTAAAAGCGCGCTAGGATCCGGCCAT
TAGCACCATTACGATTAAGTTACCCGAATCGCTTAAGCCTAGGTTCGCTTAAGCCGGATTTACGGCCTAGGAATTTTCGCGCGATCCTAGGCCGGTA

Georg

ATCGTGGATCCGCGGATCCAATGGGCTTAGCGGATCCACTGGATCCAAGCGAATTCGGCCTAAATGCCGGATCCTTAAAAGCGCGCTAGGATCCATG
TAGCACCTAGGCGCCTAGGTTACCCGAATCGCCTAGGTGACCTAGGTTCGCTTAAGCCGGATTTACGGCCTAGGAATTTTCGCGCGATCCTAGGTAC
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Fingeraftryksteknik:

Et bestemt, meget variabelt område i DNA fra gerningssted og fra mistænkte klippes med
restriktionsenzymer.
DNA stumperne adskilles efter størrelse ved elektroforese:
Stykkerne afsættes i den ene ende af en gel som derefter anbringes i elektrisk spændingsfelt.
Stykkerne vandrer mod den ene pol med en hastighed, der er proportional med deres størrelse:
små stykker vandrer hurtigst og dermed længst; medens store stykker ikke vandrer særligt langt.
 
Mønstrene af små og større DNA stykker efter klipning med flere restriktionsenzymer (op til 10)
er det såkaldte genetiske fingeraftryk.

Restriktionsenzymer:

Enzymer som genkender en bestemt kombination af nukleotider og klipper DNA over hvergang
denne kombination forekommer i et stykke DNA.

I dette forsøg anvendes to restriktionsenzymer:
  

A EcoR1 genkender G š AATT C
C  TTAA š G

B BAMH1 genkender G š GATC  C
C  CTAG š G

Fremgangsmåde:

1 Klip DNA stykkerne (to stk af hver) ud og læg dem i mærkede bunker.

2 Find nukleotidsekvenserne for enzym A på DNA stykkerne. Marker med en blyant hvor
der skal klippes og klip stykkerne ud. Læg stykkerne i nye mærkede bunker (person +
A).

3 Find nukleotidsekvenserne for enzym B på DNA stykkerne. Marker med en blyant hvor
der skal klippes og klip stykkerne ud. Læg stykkerne i nye mærkede bunker (person +
B).

3a Alternativt kan både sekvenserne for enzym A og enzym B markeres på den samme
DNA strimmel og det samlede resultat udklippes. Læg stykkerne i mærkede bunker
(person +A +B). 

4 Tæl antallet af nukleotidpar for hvert stykke og arranger stykkerne efter størrelse på
bordet eller på et stort stykke karton( person 1, enzym A;   person 1, enzym B; person
2, enzym A; person 2, enzym B; etc - eller person 1, enzym A+B; person 2, enzym A+B
og person 3, enzym A+B afhængig af hvilken fremgangsmåde, der er anvendt).

5 Sammenlign mønstrene.  


