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ABSTRAKT 

Izolace vysoce kvalitní rostlinné DNA je nezbytná pro mnoho aplikací molekulární 

biologie. Nicméně, rostlinná DNA a potraviny rostlinného původu obsahují velké množství 

polysacharidů, polyfenolů a jiných sekundárních metabolitů, které snižují výtěžnost a kvalitu 

izolované DNA.  

Cílem této diplomové práce byla příprava vzorků a různých potravinových matric pro 

izolaci DNA magnetickými částicemi. Jednalo se o 5 druhů zeleniny a 10 druhů různě 

zpracovaných zeleninových potravinových výrobků. Homogenizace matric byla provedena 

v CTAB pufru. Izolace rostlinné DNA byla provedena magnetickými částicemi s navázanými 

karboxylovými skupinami. Veškerá DNA byla izolována v kvalitě vhodné pro konvenční 

PCR, testována dvěma sadami primerů umožňujících amplifikaci 700 bp amplikonů, u tepelně 

zpracovaných výrobků na 220 bp a pro PCR v reálném čase. Byla srovnána účinnost separace 

magnetických částic s navázanou DNA pomocí magnetického separátoru a magnetické jehly. 

DNA vyšší čistoty byla izolována magnetickou jehlou. Mikrometoda izolace rostlinné DNA 

z homogenátů s CTAB pomocí magnetických částic je vhodná pro různě zpracované 

potraviny.  

ABSTRACT 

The isolation of high quality DNA is nessecary for many molecular biology applications. 

However, plant DNA contains high amonts of polysaccharides, polyphenols and various 

secondary metabolites, which decrease yield and quality of isolated DNA. 

The aim of this study was preparation of samples and different food matrices for DNA 

isolation DNA by magnetic particles. It was about 5 species of vegetable and 10 species of 

processed plant food. Homogenization of samples was performed in CTAB buffer. Isolation 

of plant DNA was performed by magnetic particles covered with carboxyl groups. All DNAs 

were isolated in conventional PCR qualities using primers for 700 bp amplicons, in the case 

of heat processed products for 220 bp ampilicons and for real time PCR. The efficiancy of 

separation of magnetic particles with DNA by magnetic separator and magnetic needle was 

compared. It was find out that DNA of higher purity was isolated using magnetic needle. The 

micromethod of isolation of plant DNA from homogenates with CTAB with magnetic 

particles is suitable for different processed food. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

zelenina, potravinové výrobky, homogenizace, izolace DNA, magnetické částice, 

polymerázová řetězová reakce 

KEY WORDS 

vegetable, food products, homogenization, isolation of DNA, magnetic particles, polymerase 

chain reaction 
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1. ÚVOD 

Vysoká kvalita izolované DNA je důležitá pro provedení polymerázové řetězové reakce, 

která se využívá v různých oblastech výzkumu, včetně potravinářského výzkumu. [1] 

Správné provedení izolace rostlinné DNA je důležité pro další práci s touto DNA. 

O postupu izolace rozhodují různé faktory jako je například výběr výchozího materiálu nebo 

koncentrace metabolitů v rostlině. Izolaci čisté DNA z rostlinných tkání a buněk brání 

přítomnost sekundárních metabolitů, které jsou koextrahovány s genomovou DNA 

a interferují s enzymatickými reakcemi jako je PCR a související genetická analýza. Protokol 

pro izolaci konkrétní rostlinné DNA je často upravován, nebo je kombinováno více postupů 

pro získání DNA o vysoké kvalitě. Dobrý izolační protokol, kterým by se izolovala DNA 

vhodná pro molekulární analýzu by měl být jednoduchý, rychlý a efektivní. [2] 

Při amplifikaci rostlinné DNA se využívá oblast rDNA, která je součástí každého 

eukaryotického genomu. Mezi kódujícími oblastmi jsou umístěny nekódující oblasti (ITS- 

internal transcribed spacers). Tyto nekódující ITS oblasti jsou velmi různorodé a proto jsou 

vhodné pro rozlišení rodů a druhů organismu. rDNA sekvence se vyskytují ve sto až tisícím 

opakování v genomu, což snižuje hranici detekce při amplifikaci rostlinné DNA. [3] 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Izolace rostlinné DNA 

Při izolaci DNA je nutná lyze buněk, která se provádí za použití detergentů (dodecylsulfát 

sodný), enzymů, teplem nebo mechanicky. Dalšími kroky jsou inaktivace buněčných nukleáz 

a purifikace nukleové kyseliny. Při izolaci rostlinné DNA je vhodné použití 

cetyltrimethylamoniumbromidu (CTAB). [4, 33] 

Klasický postup izolace DNA je fenolchloroformová metoda, která je založena na 

purifikaci DNA fenol/chloroformem a srážení DNA v ethanolu. Metoda je časově náročná 

a je u ní riziko kontaminace. Zároveň s DNA se izoluje i RNA. Metoda fenolchloroformové 

extrakce se často využívá při vývoji nových metod jako standardní kontrola. [4] 

Problémem při izolaci rostlinné DNA je přítomnost tuhé polysacharidové buněčné stěny, 

pigmentů, polyfenolů a dalších sekundárních metabolitů. Kvůli těmto látkám, které interferují 

s izolovanou DNA se ztěžuje proces izolace. Publikováno bylo mnoho studií a postupů pro 

konkrétní rostlinné druhy, a někdy i tkáně, ale dosud nebyla publikována metoda, která by 

byla použitelná pro všechny rostlinné druhy. 

Tepelně a jinak zpracované zeleninové výrobky obsahují různé typy potravinových složek. 

Extrakce DNA z takových potravin je obtížná kvůli složitosti potravinových matric. Často je 

izolováno nedostatečné množství DNA pro PCR reakci anebo může být PCR inhibována 

zbytkovými nečistotami, které jsou oextrahovány s DNA. Obecně lze říci, že při analýze 

rostlinné DNA ze zpracovaných potravin je potřeba velké množství potravinové matrice. [31, 

33] 

2.2 Zpracování vzorků pro izolaci rostlinné DNA 

Zdroj a stáří rostlinného materiálu má vliv na kvalitu a výtěžnost izolované DNA. Mladé 

a zdravé rostliny, zvláště částečně opadané listy jsou ideálním zdrojem pro izolaci 

kvalitativně i kvantitativně dobré DNA díky velkému počtu buněk a menšímu ukládání 

škrobu a sekundárních metabolitů. Naopak DNA izolovaná ze zralých rostlin bude v menší 

kvalitě a výtěžnosti kvůli vysoké koncentraci polyfenolů, polysacharidů a dalších 

sekundárních metabolitů. [5] 

Skladování rostlinného materiálu určeného pro izolaci DNA je důležitý faktor, který je 

potřeba vzít v úvahu. Nejčastěji je rostlinný materiál skladován čerstvý, nebo v -18 °C, nebo v 

-80 °C v tekutém dusíku. V případě, že není možné vzorky ihned zchladit, například vzorky 

z velkých vzdáleností, se tyto vzorky uchovávají v roztoklu nasyceného pufru s CTAB nebo 

v sušené formě v silika gelu, kde se musí zabránit kontaminaci vlivem vlhkosti. [5] 

Důležitá je důkladná homogenizace, při které se naruší buněčná stěna a zároveň se sníží 

viskozita způsobená sloučeninami s vysokou molekulovou hmotností (např. polysacharidy). 

Mezi nejznámější metody homogenizace patří fyzické rozrušení buněk pomocí hmoždíře 

a tloučku nebo míchání se skleněnými kuličkami. Velmi účinná je homogenizace v tekutém 
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dusíku, což je rychlá metoda použitelná pro různé druhy tkání. Omezení této metody tkví ve 

vysokých nákladech a zvláštních skladovacích podmínkách tekutého dusíku. [5] 

Kvalitu DNA ovlivňuje způsob přípravy vzorků. Sušení na vzduchu je vhodné 

pro rostlinný materiál. Bylo dokázáno, že rostlinný materiál ošetřený alkoholem není 

optimální pro další analýzu. Ošetření ethanolem vedlo k vysoké fragmentaci izolované DNA. 

Takto ošetřená DNA byla izolována s nižší výtěžností a horší amplifikovatelností. [6] 

2.3 Vliv zpracování potravin na DNA 

Potraviny rostlinného původu se vyrábí různými postupy, které mají za následek úbytek 

a degradaci DNA na kratší fragmenty. Tepelné ošetření a okyselování jsou běžnými postupy 

při výrobě potravin. Některé studie uvádí degradaci DNA ze zpracovaných sojových produktů 

z 836 bp na 162 bp po sterilizaci při teplotě 121 °C po dobu 30 sec. Při zpracování masa 

dochází k degradaci DNA na menší fragmenty s prodlužováním teploty a doby zpracování. 

Okyselení potravin je způsobeno i v průběhu fermentace. Hodnota pH je další parametr 

ovlivňující kvalitu a výtěžnost DNA. Ta je stabilní při vysokém pH, ale při hodnotě pH 3 

může docházet k depurinaci a vytvoření zlomů na DNA, což vede k neúspěšné PCR reakci. 

Degradace DNA vlivem nízkého pH je způsobena depurinační reakcí. Proto v kyselých 

potravinách (např. rajčatové pyré, pH 4,3) nebyly detegovány fragmenty delší než 400 bp. 

Rychlost depurinace se zvyšuje s klesajícím pH. Použitím vysoké teploty a zároveň nízkého 

pH se účinky na degradaci DNA násobí.  [7, 8] 

2.4 Přítomnost kontaminantů při izolaci rostlinné DNA 

Izolaci kvalitní genomové DNA z vyšších rostlin, tkání a buněk brání přítomnost 

sekundárních metabolitů jako jsou alkaloidy, flavonoidy, a taniny, které snižují kvalitu 

a výtěžnost DNA. Tyto sekundární metabolity, mezi které patří i RNA, polysacharidy, 

proteiny a polyfenoly interferují s genomovou DNA, ale i s enzymy používanými při 

genetické analýze. [2, 9] 

2.4.1 Polysacharidy 

Polysacharidy se často sráží s DNA a tím zvyšují viskozitu homogenátu a falešně zvyšují 

množství izolované DNA. Přítomnost rigidních polysacharidů v buněčné stěně rostlinných 

buněk působí problémy při jejich narušování. Mohou mít negativní účinek na některé enzymy 

jako jsou polymeráza nebo restrikční endonukleázy. DNA s vysokým obsahem polysacharidů 

zůstává vlepená v jamce během gelové elektroforézy.  

Pro odstranění polysacharidů z izolované DNA se používá roztok NaCl o minimální 

koncentraci 0,5 M, který zvýší rozpustnost DNA v ethanolu. V kombinaci s pufrem s CTAB 

se tvoří nerozpustné komplexy s bílkovinami a polysacharidy a nukleová kyselina zůstává 

v roztoku, odkud může být snadněji izolována. [5] 

2.4.2 RNA, proteiny a lipidy 

RNA se obvykle odstraňuje pankreatickou RNázou nebo chloridem lithným. Roztoky 

β-merkaptoethanolu nebo SDS (dodecylsulfát sodný) rozrušují strukturu proteinů a proto se 
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používají pro odstranění proteinů z DNA. Proteiny se odstraňují i fenolem a chloroformem, 

ale při použití této metody dochází ke značným ztrátám DNA. [5] 

Lipidy je vhodné vyextrahovat před izolací DNA z rostlinných materiálů bohatých na tuky 

(např. olejnatá semena). Ty vytváří nad homogenátem tukovou vrstvu, která brání odebrání 

supernatantu a způsobuje potíže při dalším zpracování vzorku. [15] 

2.4.3 Polyfenoly  

Polyfenoly se během lyze buněk vyplavují z vakuol a jsou oxidovány buněčnými 

oxidasami. Tyto oxidované polyfenoly způsobují nevratné interakce s nukleovými 

kyselinami, což má za následek enzymatické hnědnutí DNA. Pro eliminaci polyfenolů se 

buněčná tkáň během homogenizace zmrazuje anebo se používají antioxidanty, které působí 

jako jejich adsorbenty. Ty vytváří s polyfenoly sloučeniny, což umožní oddělení polyfenolů 

od DNA a sníží to jejich koncentraci v produktu. Nejčastěji se používá β-merkaptoethanol, 

polyvinyl pyrollidon (PVP) a polyvinyl polypyrollidon (PVPP). [5, 16] 

2.5 Izolace DNA magnetickými částicemi 

Izolace DNA magnetickými mikročásticemi je moderní metoda, která se neustále vyvíjí 

pro nejrůznější typy vzorků. Princip separace DNA magnetickými částicemi je na obrázku 1. 

Ve srovnání s jinými metodami je izolace za použití magnetických částic metoda rychlá, 

jednoduchá, bezpečná a DNA je obvykle získávána ve vysoké čistotě. Při izolaci DNA 

fenolem a srážení ethanolem se pracuje s toxickými rozpouštědly a je to časově náročné. 

Použití magnetických mikročástic je rychlejší a snadnější.  Izolace a amplifikace bakteriální 

DNA je jednodušší než izolace rostlinné DNA. Problémy se vyskytují převážně 

u komplexních biologických vzorků. U rostlinné DNA mohou být koextrahovány 

extracelulární inhibitory, které snižují kvalitu DNA a možnost amplifikace DNA 

polymerázovou řetězovou reakcí. [4, 27] 

 

Obrázek 1: Princip separace DNA magnetickými částicemi [převzato a upraveno ze 32] 

Magnetické částice se skládají ze supermagnetického jádra, ochranné vrstvy a z funkčního 

povrchu. Schéma magnetické částice je na Obrázku 2. Anorganický nebo polymerní obal 

chrání analyt před přímým kontaktem s magnetickým jádrem (převážně oxidy železa). 

Supermagnetické jádro nemá magnetické vlastnosti bez přítomnosti vnějšího magnetického 

pole, proto jsou částice dobře rozptýlené v suspenzi a neshlukují se. Používané 

supermagnetické materiály jsou např. magnetit -Fe3O4, maghemit -γ-Fe2O3, ferity. Částice 

jsou často potažené polymerními molekulami, např. polyvinylalkoholem nebo dextranem, aby 
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zlepšily koloidní stabilitu ve fyziologickém médiu, snížily toxicitu a zredukovaly absorpci 

proteinů na povrch částic. Například polyethylenglykol (PEG) se často používá pro stabilizaci 

struktury a přenos biologických molekul. Povrch částic je pokryt funkčními skupinami 

(-OH, -COOH, -NH2), které určují chemický charakter povrchu částic a jsou odpovědné za 

interakce s DNA. DNA se váže na záporně nabité částice v prostředí vysokých koncentrací 

NaCl a PEG. [4]  

Magnetické částice mohou mít na povrchu modifikované pozitivně nabité ligandy a ty 

mohou adsorbovat negativně nabité nukleové kyseliny prostřednictvím elektrostatických 

interakcí. [40]  

 

Obrázek 2: Schéma magnetické částice [převzato z 29] 

2.6 Polymerázová řetězová reakce  

Polymerázová řetězová reakce je citlivá metoda, která umožňuje amplifikaci (namnožení) 

specifického úseku DNA. Teoreticky může být amplifikována i jedna molekula DNA, i když 

reálná účinnost je obvykle nižší. Z tohoto důvodu je potřeba pracovat sterilně, aby nedošlo ke 

kontaminaci pracovních roztoků a materiálu. Metoda je vhodná pro namnožení specifických 

DNA fragmentů, pro klonování cDNA a genomové DNA, pro sekvencování DNA nebo pro 

zavádění mutaci do specifických DNA sekvencí. Je používána v molekulární diagnostice 

různých lidských a zvířecích nemocí, při kontrole potravin nebo při analýze vzorků ze 

životního prostředí. Používá se i ve forenzní medicíně k identifikaci zločinců. Jedním 

z nejdůležitějších aplikací klasické PCR je detekce mikroorganismů. [10, 11, 13] 

Polymerázová řetězová reakce se stala standardně používanou laboratorní metodou. 

Vynalezl ji americký chemik Kary Mullis v roce 1985 a v roce 1993 za ni obdržel Nobelovu 

cenu za chemii. [13] 
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2.6.1 Princip PCR 

Polymerázová řetězová reakce je založena na opakování třech kroků ve větším počtu 

teplotních cyklů.  

• Prvním krokem je denaturace, kdy se reakční směs zahřeje na 94 °C nad teplotu 

tání DNA po dobu 20 sekund a dojde k rozdělení řetězců templátové DNA.  

• Druhým krokem je hybridizace při které se teplota sníží na 55 °C po dobu 

20 sekund a to umožní navázání primerů na komplementární DNA sekvenci.  

• Třetí krok se nazývá syntéza nového řetězce DNA, při něm se teplota zvýší na 

72 °C po dobu 30 sekund a dochází k syntéze (prodloužení) nového řetězce DNA 

připojováním nukleotidů pomocí termostabilní DNA polymerázy. 

 Tyto kroky se opakují asi 25-30 krát. S každým opakováním se počet molekul DNA 

zdvojnásobí. PCR dokáže amplifikovat DNA z různých zdrojů. [11, 13] Princip PCR je 

zobrazen na Obrázku 3.  

Na začátku reakce je v templátové DNA málo komplementárních míst pro navázání 

primerů. Hybridizace během počátečních cyklů nemusí být stejně účinná jako v prostředních 

cyklech reakce a můžou se tvořit nespecifické produkty PCR. Produkt PCR je specifický 

pouze tehdy, když se oba primery vážou na komplementární sekvence templátové DNA a tato 

místa od sebe nejsou vzdálena víc jak 1 kb.  [13] 

 

Obrázek 3: Princip polymerázové řetězové reakce [převzato ze 14] 

2.6.2 Reakční směs pro PCR 

Reakční směs pro provedení PCR obsahuje reakční pufr s obsahem MgCl2, primery, směs 

nukleotidů, DNA polymerázu a templátovou DNA. Pro amplifikaci v PCR může být DNA 

izolována z různých tkání a organismů, včetně krve, kůže a slin. Pro PCR je potřeba jen 

stopové množství templátové DNA.  
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Reakční směs obsahuje: 

• primery - jsou krátké oligonukleotidy se známou sekvencí o délce 10 až 30 bp. Jsou 

komplementární k cílové DNA, která má být amplifikována. Při navrhování primerů je 

nutné znát sekvenci DNA, která má být amplifikována, 

• směs nukleotidů (dNTP) - obsahuje čtyři báze- adenin, thymin, cytosin a guanin, které 

se nacházejí v DNA a jsou použity na syntézu nového DNA řetězce, 

• Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym izolovaný z termofilních 

prokaryotických a eukaryotických zdrojů. DNA polymeráza připojuje nukleotidy na 

nový vznikající řetězec DNA, 

• reakční pufr s hořečnatými ionty – hořečnaté ionty působí jako kofaktory pro 

Taq polymerasu, 

• PCR voda – tridestilovaná voda, slouží k doplnění PCR směsi do požadovaného 

objemu. 

Reakce probíhá v teplotním cyklátoru, který obsahuje vyhřívaný blok s otvory na 

zkumavky. Tento přístroj dokáže zvyšovat a snižovat teplotu podle nastaveného programu. 

[11, 12, 13, 34] Gradientový teplotní cyklátor je na Obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4: Teplotní cyklátor PTC-200 [převzato z 21] 
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2.6.3 Agarosová gelová elektroforéza 

Agarosová gelová elektroforéza je nejčastější a nejúčinnější způsob vyhodnocování 

konvenční PCR. Touto metodou je možno oddělit DNA fragmenty různých velikostí 

v rozmezí od 100 bp po 25 kbp. Agarosa je lineární polysacharid, který je izolovaný 

z mořských řas. Sestává z galaktosových (L- a D-galaktosových) podjednotek, které jsou 

spojené glykosidovou vazbou. Na Obrázku 5 je struktura agarosy. Během tuhnutí gelu se 

agarosové polymery kovalentně spojují a vytváří póry o velikosti dané koncentrací gelu. 

Obecně platí že čím hustší gel, tím menší je velikost pórů. Agarosa se dodává v práškové 

formě a rozváří se v TBE pufru (tris-base, kyselina boritá, EDTA). [37, 39] 

 

Obrázek 5: Struktura galaktosových podjednotek tvořících agarosu [převzato z 36] 

Principem elektroforézy je pohyb nabitých molekul v elektrickém poli různou rychlostí. 

Díky přítomnosti fosfátových skupin je DNA záporně nabitá molekula a je schopná putovat 

směrem ke kladně nabité anodě. Rychlost pohybu molekul je dána elektroforetickou 

pohyblivostí, která není závislá na velikosti náboje. Rychlost pohybu DNA v elektrickém poli 

je nepřímo úměrná molekulové hmotnosti molekuly. [37, 38] 

 Gel je nechán ztuhnout v elektroforetické vaničce a jamky jsou tvořeny tzv. hřebínkem. Po 

zatuhnutí jsou do jednotlivých jamek pipetovány vzorky DNA, které jsou smíchány 

s nanášecím pufrem. Nanášecí purf má větší hustotu a slouží k udržení DNA v jamkách. 

Agarosový gel je obarvován interkalačními barvivy, které se vážou mezi sousední páry bazí 

v DNA a pod UV světlem fluoreskují. Podle intenzity fluorescence lze odhadnout množství 

DNA. Nejčastěji se používá ethidium bromid. Alternativou pro použití ethidium bromidu jsou 

barviva SYBR, což jsou komerčně dostupná kyaninová barviva. [38, 39] 

Velikost molekul DNA nebo fragmentů DNA je odhadována podle DNA standardu, který 

je tvořený restrikčními fragmenty DNA známé velikosti. Velikost těchto fragmentů byla 

stanovena sekvencováním DNA. [38] 

2.6.4 PCR v reálném čase 

Polymerázová řetězová reakce v reálném čase se používá pro amplifikaci specifické 

sekvence nukleové kyseliny za současného měření koncentrace amplikonů. Využívá se 

k tomu termocykler s detekcí fluorescence. Měření koncentrace je umožněno použitím 

interkalačního fluorescenčního barviva (např. SYBR Green), které se váže do malého žlábku 
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dvoušroubovicové dsDNA. Množství amplifikované dsDNA se zvyšuje a tím se zvyšuje 

i množství barviva navázaného na dsDNA a fluorescenční signál je silnější.  

Po amplifikaci probíhá analýza křivek tání. Zvyšováním teploty (citlivost je 0,01 °C/sec) je 

sledováno snižování signálu fluorescence barviva navázaného na dsDNA, protože dochází 

k denaturaci DNA. Teplota tání je ovlivněna obsahem G-C nukleotidů a délkou amplikonu, 

což umožňuje srovnání různých amplikonů. PCR v reálném čase se používá k identifikaci 

použitého masa, rozlišení ryb, identifikaci konkrétního druhu rýže ve směsi rýže, identifikace 

druhů ovoce, atd. [13, 20, 22, 23] 

2.6.5 Inhibitory PCR 

Polymerázová řetězová reakce je úspěšně používána v analýze potravin díky vysoké 

specifičnosti a citlivosti. V potravinových výrobcích a potravinových doplňcích je navíc 

mnoho potravinářských aditiv a sekundárních metabolitů, které mohou inhibovat 

polymerázovou řetězovou reakci, pokud nejsou dostatečně odstraněny. Inhibičně působí různé 

zbytky potravin, konzervační látky a jiné sloučeniny. Pro úspěšnou amplifikaci v PCR je 

důležitější čistota než množství izolované DNA. Pokud se izolovaná DNA nevyčistí 

dostatečně, mohou přítomné inhibitory s PCR interferovat a způsobit falešně negativní 

výsledky. Použitím magnetických částic na separaci DNA se odstraňuje mnoho inhibitorů 

PCR.  

Mezi organické inhibitory patří řada látek: žlučové kyseliny, močovina, fenol, ethanol, 

dodecylsulfát sodný (SDS), melanin, kolagen, hemoglobin. Inhibiční látky mohou být přímo 

obsaženy v biologických materiálech (orgány, krev, rostliny), ve vzorcích z přírody (voda, 

půda), v potravinách (maso, ovoce, mléko) nebo mohou být neúmyslně přidány do vzorků 

během transportu, zpracování a extrakci nukleových kyselin.  

Vysoká koncentrace vápenatých iontů může vést ke kompetititvní vazbě s DNA 

polymerázou namísto hořečnatých iontů a polymeráza nemůže fungovat. Vzorky mléka 

inhibují PCR zejména kvůli vysoké koncentraci vápníku než kvůli obsahu tuku. 

Rostliny obsahují mnoho látek (polysacharidy, polyfenoly, pektin), které mohou inhibovat 

PCR. Tento účinek byl částečně eliminován přídavkem polyethylenglykolu (PEG).  

Přítomnost polysacharidů ve vzorcích DNA je nevhodný, jelikož vzniká vysoce viskozní 

roztok, který inhibuje enzymatickou aktivitu Taq polymerázy a aktivitu restrikčních enzymů.  

Některé látky používané při extrakci DNA také působí inhibičně na PCR. Patří mezi ně 

např. chlorid sodný, ethylendiamintetraotová kyselina (EDTA), merkaptoethanol, ethanol 

isopropanol nebo prášek ze silikonových rukavic. Tyto látky jsou nezbytné při extrakci DNA, 

ale při jejich nedostatečném odstranění mohou inhibovat PCR. [6, 7, 41, 42] 

2.7 Restrikční analýza 

Restrikční analýza využívá rozdílů v sekvencích produktů PCR jednotlivých druhů. Díky 

tomu je možné rozlišit rostlinné druhy nebo léčit choroby. Restrikční analýza produktů PCR 

používá enzymy restrikční endonukleázy. Ty rozpoznávají specifická místa na DNA a štěpí je 
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na kratší fragmenty. Vyhodnocení štěpných produktů probíhá agarosovou gelovou 

elektroforézou, kdy se na gelu detegují naštěpené fragmenty určité délky. [24, 38]  

2.8 Falšování potravin 

Potraviny se falšují od dob dávno minulých, kdy docházelo například k nahrazování soli 

vápnem nebo byla do mletého pepře byla přidávána namletá kůra. Principy falšování se do 

dnešní doby příliš nezměnily. I v dnešní době jde o co největší výdělek. Nejvíce se falšují 

potraviny luxusní (víno, lihoviny, koření), nebo potraviny prodávané ve velkých objemech 

(tuky, mléčné výrobky, maso). V České republice jsou nejproblematičtější komodity med, 

masné výrobky, ryby, víno, čerstvé ovoce, mléčné výrobky a doplňky stravy. [18, 20]  

Potraviny lze považovat za autentické, pokud jsou vyráběny podle uvedených postupů, ze 

všech deklarovaných složek výrobku a pokud výrobci a dodavatelské řetězce respektují tato 

přesná kritéria. Z chemického hlediska to znamená odpovídající složení daného konkrétního 

potravinového výrobku. [19] 

2.8.1 Způsoby falšování 

Hlavní způsoby falšování potravin jsou: 

• záměnou složky potraviny za levnější, kdy se nahrazují levnější odrůdy za dražší 

(např. vydávání mořského prstruha za lososa, nahrazování kakaové sušiny za levnější 

karob nebo použití jiného tuku místo kakaového másla), 

• nastavování objemu nebo hmotnosti výrobku levnější složkou, např. přidávání 

kravského mléka do pravé buvolí mozarelly, ředění mléka vodou, nahrazování ovoce 

v džemech jablečnou složkou, 

• přítomnost nedeklarovaných složek (nedodržení deklarovaného podílu masa např. 

v játrových paštikách a masových konzervách, přídavek cukrů do medu, přídavek 

methanolu do lihovin, nedodržení deklarovaného obsahu účinné látky u doplňků 

stravy), 

• nepovolené zlepšování chuti výrobků (přídavek glycerolu a aromat do vín, nepovolené 

dobarvování těstovin nebo masných výrobků), 

• nedodržení deklarovaného technologického postupu (vydávání rozmrazeného masa za 

čerstvé, vydávání rozpékaného pečiva za čerstvé), 

• uvádění vyššího obsahu složky než jaké je reálné množství (počet vajec použitých pro 

výrobu těstovin), 

• nesprávné uvádění místa výroby produktu (označení dovozových vín jako vína 

moravská, vydávání zahraničního medu za med český, nesprávné označování původu 

česneku, nesprávné označení výrobku jako bio), 

• zneužití obchodní značky.  

Kromě oklamání zákazníka, který nedostane to, co si kupuje, má falšování potravin 

i zdravotní následky. V minulosti se událo několik kauz, které mají na svědomí lidské životy 

nebo lidi s doživotními následky. Mezi nejznámější patří nahrazování ethanolu jedovatým 

methanolem, nahrazování mléka v kojeneckých výživách toxickým melaminem (způsobuje 
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poškození a selhávání ledvin), použití anilinových barviv do jedlých olejů a tuků nebo úmrtí 

při požití vína s přídavkem ethylglykolu. [18, 20] 

2.8.2 Metody detekce falšování potravin 

Metody detekce falšování potravin jsou založeny na zjišťování obsahu charakteristického 

množství látek v dané potravině. První možnost je ověření hypotézy o určitém způsobu 

falšování, kdy se zjišťuje přítomnost konkrétní látky. Jedná se například o zjištění vysokého 

obsahu vody, polyfosfátů nebo kyseliny citronové v mase, což dokazuje nedeklarované 

křehčení masa. Druhou možností je analýza většího počtu látek ve větším souboru vzorků 

a statistické zpracování dat, kdy se sledují vzorky odlehlé s odlišným složením. [19, 20] 

Dalším možností odhalení falšování potravin je metabolomika. Je to poměrně nová 

metoda, která je zaměřená na identifikaci a kvantifikaci všech metabolitů přítomných 

v potravině. Potravinový metabolom (soubor produktů metabolismu, které jsou přítomné 

v daném čase) je produkt biochemických reakcí v potravině, který nese informace 

o biologickém zdroji potraviny a o všech úpravách během výroby. Po analýze potravinových 

metabolitů je zjištěn rozsah koncentrací jednotlivých látek typických pro danou potravinu, což 

je dalším ukazatelem pravosti potraviny. Dalším metodou pro odhalení falšovaných potravin 

je fingerprinting, při kterém se jedním postupem získá profil složek vzorku. Používá se 

k tomu nukleární magnetická rezonance. [19, 20] 

Metody analýzy DNA jsou často používané při odhalování falšovaných potravin. Tyto 

metody využívají jedinečnosti ve struktuře DNA. [20] 

Jedná se o metody: 

• detekce jednonukleotidového polymorfismu ̶ kdy se sekvence DNA liší jedním 

nukleotidem nebo párovým chromosomem mezi jedinci jednoho druhu, 

• detekce polymorfismu délky restrikčních fragmentů ̶ kdy se DNA amplifikovaná 

v PCR štěpí restrikčními endonukleázami za vzniku specificky dlouhých fragmentů 

DNA typických pro určitý druh organismu, 

• PCR v reálném čase ̶ kdy se amplifikuje DNA za současného sledování nárůstu 

koncentrace amplikonů a analýzy křivek tání, která je daná množstvím G-C párů 

v DNA. 
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3. CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce byla izolace rostlinné DNA v kvalitě pro PCR z čerstvé a mražené 

zeleniny (5 vzorků) a z vybraných zeleninových potravinových výrobků (10 vzorků). 

K izolaci bylo ověřováno použití mikrometody využívající reverzibilní absorbce DNA na 

povrch magnetických mikročástic. Pozornost byla zaměřena zejména na přípravu 

a zpracování vzorků pro analýzu. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál 

Byl použit rostlinný materiál (zelenina) a zeleninové výrobky zakoupené v obchodní síti 

s výjimkou domácí šťávy, která byla připravena v laboratoři. 

4.1.1 Rostlinný materiál 

Zelenina použitá k izolaci DNA je uvedena v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Zelenina použitá k izolaci DNA 

Název rostliny 

česky 

Název rostliny 

latinsky 

Část 

rostliny 

Způsob 

zpracování 

Způsob 

skladování 

Cibule 

kuchyňská 
Allium cepa bulva čerstvá lednice/mraznička 

Brokolice Brassica oleracea květ čerstvá/mražená lednice/mraznička 

Pažitka 

pobřežní 

Allium 

schoenoprasum 
listy mražená mraznička 

Petržel Petroselium listy/stonky mražená mraznička 

Špenát setý Spinacia oleracea listy mražený mraznička 

4.1.2 Zeleninové potravinové výrobky 

Zeleninové potravinové výrobky použité k izolaci DNA jsou uvedeny v Tabulce 2 a na 

Obrázku 6. 

Tabulka 2: Zeleninové potravinové výroby použité k izolaci DNA 

Výrobky 
Obalový 

materiál 
Složení 

Způsob 

skladování 

Způsob 

zpracování 

Země 

původu 

Zeleninov

ý nápoj 

smoothie 

PET 

lahev 

Lisovaná pomerančová 

a jablečná šťáva, jablko, bylinky 

(pažitka, petrželka), řapíkatý celer, 

špenát. 

lednice 

Zpracováno 

lisováním. 

Ošetřeno 

vysokým tlakem. 

Česká 

republika 

Zeleninov

ý nápoj v 

prášku 

Fit-day 

smoothie 

green 

Papírový 

sáček 

Hrachový proteinový izolát, 50% 

zeleninová směs (okurka setá sušená, 

brokolice sušená, špenát sušený), 

rýžový proteinový izolát, guarová 

guma. 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Zelenina 

zpracována 

sušením. 

Česká 

republika 

Cereální 

tyčinka 

Cerea 

NewBar 

Řepa & 

rybíz 

Plastový 

sáček 

35% (ovesné vločky 19%, rýžový crispies 

16% (rýžová mouka, cukr, ječný sladový 

výtažek, jedlá sůl)), maltózový sirup, řepkový 

olej, mléčná poleva 9% (cukr, plně ztužené 

rostlinné tuky (kokosový olej, řepkový olej), 

sušená syrovátka (10%), odtučněný kakaový 

prášek (5%), emulgátor: sojový lecitin, 

aroma), sojová drť pražená, tekutý invertní 

sirup, sušená červená řepa 4%, ochucovací 

pasta 3% (černý rybíz 15%, cukr, glukózový 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Sušení. 
Česká 

republika 
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sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová 

a jablečná, koncentrovaná borůvková šťáva, 

výtažek z černé mrkve, zahušťovadlo: pektin, 

přírodní aroma, barvivo: karamel), zahuštěné 

plnotučné mléko slazené (mléko, cukr, 

laktóza), bramborová vláknina. 

Obsahuje 40% červené řepy po přepočtu ze 

sušeného stavu – Bez konzervantů a umělých 

barviv. 

Cereální 

tyčinka 

Cerea 

NewBar 

Brokolice 

& hrášek 

Plastový 

sáček 

38% (rýžový crispies kakaový 21% (rýžová 

mouka, cukr, glukózový sirup, kakaový 

prášek 4%, odtučněný kakaový prášek, ječný 

sladový výtažek, emulgátor: sojový lecitin, 

sůl), ovesné vločky 20%), maltózový sirup, 

řepkový olej, poleva s jogurtem 8% (cukr, 

plně ztužené rostlinné tuky (kokosový olej, 

řepkový olej), sušená syrovátka, jogurtový 

prášek (2%), kyselina citronová, emulgátor: 

sojový lecitin, aroma (jogurt))), sojová 

mouka, tekutý invertní sirup, ochucovací 

pasta (cukr, hrušky, glukózový sirup, voda, 

přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina 

citrónová, zahušťovadlo: pektin), zahuštěné 

plnotučné mléko slazené (kravské mléko 

20%, cukr, laktóza), sušená brokolice 1,8%, 

bramborová vláknina, sušený hrášek 1,5%. 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Sušení. 
Česká 

republika 

Koření 

Chef’s 

Serious 

Blends 

Plastový 

zásobník 

Červená paprika, chilli, černý pepř, 

česnek, cibule, mořská sůl. 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Sušení. Slovinsko 

Koření 

Dodatek 

jedem 

(zelenjava 

v soli) 

Skleněná 

nádoba 

Mrkev, cibule, česnek, zelená petžel, 

sůl. 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Sušení. Slovinsko 

Strážnick

é 

brambůrk

y solené 

Plastový 

sáček 

Brambory (62 %), řepkový olej 

(36 %), sůl (2 %). 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Smažení. 
Česká 

republika 

Zeleninov

é lupínky  

Tretter’s 

řepa&cele

r 

Plastový 

sáček 

63 % zeleniny v různém poměru 

(červená řepa, celer), slunečnicový 

a řepkový olej, jedlá mořská sůl (max 

1,3 %). 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Smažení. 
Česká 

republika 

Halali  

směs pod 

svíčkovou 

Sklenice 

Voda, mrkev, petržel, cibule, celer, 

ocet, sůl koření, zahušťovadlo: 

modifikovaný škrob. 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Sterilace. 
Česká 

republika 

Bonduelle 

Hrášek 

v mírně 

slaném 

nálevu 

Plechovka 
Hrášek (nekalibrovaný), pitná voda, 

cukr, jedlá sůl. 

Laboratorní 

teplota 

(22 °C) 

Sterilace. EU 
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Obrázek 6: Zeleninové potravinové výrobky použité k izolaci DNA 

Zeleninový nápoj smoothie a zeleninový nápoj v prášku Fit-day smoothie green 

 

Cereální tyčinky NewBar řepa&rybíz a NewBar brokolice&hrášek 
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Kořenící směsi Chef’s Serious Blends a Dodatek jedem (zelenjava v soli) 

   

Strážnické brambůrky solené a zeleninové lupínky Tretters řepa&celer 

 

Sterilované výrobky Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle Hrášek v mírně slaném nálevu 
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4.1.3 Domácí zeleninová šťáva z brokolice a řepy 

Zeleninová šťáva byla připravena ze stejného množství brokolice (asi 50 mg) a řepy (asi 

50 mg). Oloupaná a očištěná červená řepa a brokolice byla nakrájena na menší kousky 

a odšťavněna na šnekovém odšťavňovači Angel Juicer 5500. Na Obrázku 7 je domácí 

zeleninová šťáva a zeleninové výlisky. 

  

Obrázek 7: Domácí zeleninová šťáva z brokolice a řepy a výlisky brokolice a řepy po 

odšťavnění 

4.1.4 Přístroje a pomůcky 

• Centrifuga MINI Spin (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

• Laboratorní váhy (Kern & Sohn, Německo) 

• Magnetický separátor Invitrogen Dynal AS (Dynal Biotech, Oslo, Norsko) 

• Mikropipety Discovery HTL (Discovery HTL, Varšava, Polsko) 

• Mikrovlnná trouba SMW 5020 (Sencor, ČR) 

• Mobilní telefon s fotoaparátem Lenovo VIBE P1  

• NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Wilmington, USA) 

• Rotor-Gene 6000 (Corbett Research UK Ltd, Cambridge, United Kingdom) 

• Termocycler PTC-200 (BIO-RAD Lab., USA) 

• Thermo shaker TS-100 C (Biosan, Riga, LV) 

• Transiluminátor TVR 3121 (Spectroline, USA) 

• Zařízení pro elektroforézu Easy-Cast, model B1 (Owl Scientific, USA) 

• Zdroj elektrického napětí Lighting volt Power Supply, model OSP-300 

(Owl Scientific, USA) 

• Běžné laboratorní sklo a laboratorní pomůcky z umělé hmoty 

4.1.5 Chemikálie 

• Agarosa pro elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN) 

• DNA standard (100 bp) (Malamité, Moravské Prusy, ČR). Obsahuje fragmenty 

o délce: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 bp. 

• Destilovaná voda (FCH VUT Brno, ČR) 

• dNTP (Top-Bio, Praha, ČR) 
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• Ethanol p.a. (Penta, Chrudim, ČR) 

• Ethidium bromid (Sigma, St. Louis, USA)  

• Isopropanol (Penta, Brno, ČR) 

• Chlorid sodný (Penta, Brno, ČR) 

• Chloroform (Penta, Brno, ČR) 

• Kyselina boritá 

• Merkaptoethanol (Penta, Brno, ČR) 

• Midori Green barvivo (Ecoli, Bratislava, SK) 

• Nanášecí pufr Yellow load (Top-Bio, Praha, ČR) 

• Oligonukleotidy (Generi-Biotech, Hradec Králové, ČR) 

• PCR pufr kompletní (Top-Bio, Praha, ČR) 

• Poly(ethylenglykol) 6000  ̶  PEG (Sigma, St. Louis, USA) 

• Pozitivní kontrola: DNA Brassica oleracea 1 ng∙μL-1; DNA Nicotianum tabacum 

1 ng∙μL-1 (RNDr. Aleš Kovařík, CSc.) 

• Suspenze obsahující magnetické mikročástice PGMA (Ing. D. Horák, CSc.) 

• Tris-hydroxymethyl-aminomethan (Tris-base) (Amresco, Solon, USA) 

4.1.6 Roztoky 

• Lyzační roztok s CTAB (1,5 %) 

1 g CTAB byl rozpuštěn v 10 mL 0,5 M Tris-HCl (pH 7,8), 16 mL 5 NaCl, 2 mL 0,5 M 

EDTA a 42 mL destilované vody. 

• Magnetické mikročástice PGMA ox (2 mg∙mL-1 vody) 

• PEG 6 000 (40 %) 

• 5 M NaCl 

• 70 % ethanol 

• TE pufr (pH 7,8) 

Roztok TE pufru byl připraven ze zásobního roztoku 1 M Tris-HCl (pH 7,8) a 0,5 M EDTA 

(pH 8,0). Byl smíchán z 1 mL 1 M Tris-HCl a 0,2 mL 0,5 M EDTA a doplněn destilovanou 

vodou do 100 mL. Výsledný roztok obsahoval 10 mM Tris-HCl (pH 7,8) a 1 mM EDTA (pH 

8,0).  

4.1.7 Komponenty pro PCR 

Komponenty pro PCR (Top-Bio, Praha, ČR) zahrnují: 

• Voda pro PCR  

• qPCR 2x SYTO-9 Master Mix (2x koncentrovaný: 150 mM Tris-HCl; pH 8,8; 40mM 

(NH4)SO4; 5 mM MgCl2; 400 μM dATP; 400 μM dCTP; 400 μM dGTP; 400 μM 

dTTP; Taq DNA polymeráza (50 U/mL); monoklonální protilátka anti-Taq; SYTO-9; 

stabilizátory a aditiva)  

• Reakční pufr pro PCR kompletní (10x koncentrovaný) (10x koncentrovaný Blue 

buffer: 750 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 200 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 25 mM 

MgCl2)  

• Směs dNTP (10 mM)  
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• Taq 1.1 DNA- pomylerasa 

• 18S a 5,8S primery (10 pmol∙μL-1). Sekvence primerů je uvedena v Tabulce 3. 

• 26S forward a 26S review primery (10 pmol∙μL-1). Sekvence primerů je uvedena 

v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Primery pro amplifikaci rostlinné DNA 

Primer Sekvence primeru PCR produkt (bp) 

18S for 5'-GCG CTA CAC TGA TGT ATT CAA CGA G-3' 
700a 

5,8S rev 5'-CGC AAC TTG CGT TCA AAG ACT CGA-3' 

26S for 5´- GAA TTC ACC CAA GTG TTG GGA T-3´ 
220b 

26S rev 5´- AGA GGC GTT CAG TCA TAA TC-3´ 

a Kovařík, A., - Pires, J. C., Leitch, A. R., Lim, K. Y., Sherwood, A. M., Matyášek, R., Rocca, 

J., Soltis, D. E.,  Soltis, P. S. Rapid Concerted Evolution of Nuclear Ribosomal DNA in Two 

Tragopogon Allopolyploids of Recent and Recurrent Origin. Genetics. 2005, roč. 169, s. 931-

944. DOI: 10.1534/genetics.104.032839. Dostupné z: 

http://www.genetics.org/cgi/doi/10.1534/genetics.104.032839 

b YOONG LIM, K., A. KOVARIK, R. MATYÁSEK, M. BEZDĚK, C. P. LICHTENSTEIN a 

A. R. LEITCH. Gene conversion of ribosomal DNA in Nicotiana tabacum is associated with 

undermethylated, decondensed and probably active gene units. Chromosoma. 2000, roč. 109, 

č. 3, s. 161-172. ISSN 1432-0886. DOI: 10.1007/s004120050424. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s004120050424 

4.1.8 Roztoky pro gelovou elektroforézu 

• Ethidium bromid (0,5 μg∙mL-1) 

• Nanášecí pufr Yellow load (6x koncentrovaný) (Top-Bio, Praha, ČR) 

• TBE pufr (5x koncentrovaný) 

54 g Tris-base, 27,5 g kyseliny borité a 20 mL 0,5 M EDTA (pH 8,0) bylo rozpuštěno 

v 600 mL destilované vody. Roztok byl doplněn na objem menší než 1 litr. pH bylo upraveno 

1 M NaOH na hodnotu 8,0 a konečný objem byl doplněn na 1 litr. Před použitím byl TBE 

pufr 10x zředěn destilovanou vodou. 

4.2 Metody 

4.2.1 Příprava zeleniny a potravinových výrobků pro analýzu 

4.2.1.1 Syrová cibule 

Syrová bulva cibule byla omyta ethanolem a sterilním skalpelem nakrájena na malé 

kousky. Do sterilních Eppendorfových zkumavek bylo odváženo postupně 100, 300 a 500 mg 

nakrájené cibule. 

http://www.genetics.org/cgi/doi/10.1534/genetics.104.032839
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4.2.1.2 Čerstvá a mražená brokolice 

Z čerstvé brokolice byly sterilním skalpelem okrájeny vrcholky z růžiček brokolice. Do 

sterilních Eppendorfových zkumavek bylo odváženo 300 mg vzorku. 

Zmražená brokolice byla po rozmražení omyta ethanolem. Z brokolice byly okrájeny 

vrcholky růžiček sterilním skalpelem a 300 mg takto upravené brokolice bylo odváženo do 

sterilních Eppendorfových zkumavek. 

4.2.1.3 Mražená listová zeleniny 

Mražená pažitka, petržel a špenát byla nakrájena na malé kousky sterilním skalpelem. Do 

sterilních Eppendorfových zkumavek bylo odváženo 100 mg vzorku. 

4.2.1.4 Domácí zeleninová šťáva 

Pro izolaci DNA byla použita odšťavněná šťáva (100 μL) i výlisky (100 mg) vzniklé při 

odšťavnění. 

4.2.1.5 Zeleninový nápoj smoothie 

Po protřepání výrobku bylo sterilně odpipetováno 300 μL smoothie do sterilních 

eppendorfových zkumavek.  

4.2.1.6 Zeleninový nápoj v prášku Fit-day smoothie green 

Do sterilních Eppendorfových zkumavek bylo odváženo 100 mg smoothie v prášku. 

4.2.1.7 Cereální tyčinky NewBar  

Obal byl otřen ethanolem a otevřen. Sterilním skalpelem byla tyčinka nakrájena na malé 

kousky a do sterilních Eppendorfových zkumavek bylo odváženo 300 mg vzorku. 

4.2.1.8 Sušené kořenící směsi 

Z kořenící směsi Chef’s Serious Blends a Dodatek jedem (zelenjava v soli) bylo odváženo 

100 mg do sterilních Eppendorfových zkumavek. 

4.2.1.9 Smažené Strážnické brambůrky solené a zeleninové lupínky Tretter’s řepa & celer 

Strážnické brambůrky a smažené zeleninové lupínky Tretter’s řepa & celer byly rozdrceny 

tloučkem v třecí misce a do sterilních Eppendorfových zkumavek bylo naváženo 100 mg 

vzorku.  

4.2.1.10 Sterilované výrobky Halali - směs pod svíčkovou a Bonduelle Hrášek v mírně 

slaném nálevu 

Sterilizované výrobky byly zpracovány takto: Do sterilních Eppendorfových zkumavek 

bylo odváženo 100 mg Halali- směs pod svíčkovou. Bonduelle Hrášek v mírně slaném nálevu 

byl rozkrájen na kousky sterilním skalpelem a do sterilních Eppendorfových zkumavek bylo 

odváženo 100 mg vzorku. 
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4.2.2 Lyze buněk a homogenizace 

K navážce materiálu určeného pro izolaci DNA bylo přidáno 500 µL lyzačního pufru 

s CTAB. Poté byl přidán 1 µL 0,2 % merkaptoethanolu. Homogenizace byla důkladně 

provedena sterilním kopistem ve vymražené kostce a probíhala po dobu asi 5 minut. Poté byla 

směs inkubována při 60 °C po dobu 30 minut. Po inkubaci bylo přibližně změřeno pH 

některých homogenátů lakmusovými papírky.  

Po inkubaci s CTAB pufrem byla DNA izolována přímo z homogenátů nebo z homogenátů 

s přídavkem směsi chloroform-oktanol, případně po další purifikaci homogenátů přesrážením 

isopropanolem. 

4.2.3 Přečišťování homogenátů DNA přídavkem chloroformoktanolu 

U homogenátů s přídavkem směsi chloroform-oktanol bylo k 500 μL suspenze rostlinného 

materiálu v lyzačním roztoku s CTAB přidáno 500 µL směsi chloroform-oktanol a tato směs 

byla překlápěna 2 minuty; vzorky byly centrifugovány po dobu 5 minut při 14 500 ot./min; 

pro separaci DNA byl odebrán všechen supernatant (75-700 μL) dle typu vzorku. 

4.2.4 Přečištění DNA srážením isopropanolem 

K 400-700 μL supernatantu připraveném podle 4.2.3 bylo přidáno 0,6 objemu 

isopropanolu. Za občasného promíchání probíhala inkubace při laboratorní teplotě po dobu 10 

minut. Následovala centrifugace při 14 500 ot./min po dobu 10 minut. Supernatant byl 

opatrně slit a k sedimentu s DNA bylo přidáno 500 μL 70 % ethanolu. Roztok byl promíchán 

a centrifugován při 14 500 ot./min po dobu 10 minut. Supernatat byl oparně odlit a sediment 

byl vysušen v exikátoru. Po vysušení byl sediment rozpuštěn ve 100 μL TE pufru. 

4.2.5 Izolace DNA magnetickými částicemi 

Pro izolaci byly použity magnetické částice PGMA ox a homogenáty připravené podle 4.2.2-

4.2.4 a magnetický separátor nebo magnetická jehla. 

Složení separační směsi pro izolaci DNA magnetickými částicemi je uvedeno v Tabulce 4a 

a v Tabulce 4b. 

Tabulka 4a: Složení separační směsi (16 % PEG 6000) pro izolaci DNA magnetickými 

mikročásticemi 

Pořadí Roztok Objem (μL) 

1. 5 M NaCl 50 

2. Homogenát (DNA) 75 

3. 40 % PEG 6000 100 

4. Magnetické částice PGMA ox (2mg∙µL-1) 25 
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Tabulka 4b: Složení separační směsi (8 % PEG 6000) pro izolaci DNA magnetickými 

mikročásticemi 

Pořadí Roztok Objem (μL) 

1. 5 M NaCl 50 

2. Homogenát (DNA) 125 

3. 40 % PEG 6000 50 

4. Magnetické částice PGMA ox (2mg∙µL-1) 25 

Po smíchání komponent byla směs inkubována při laboratorní teplotě po dobu 15 minut.  

4.2.5.1 Izolace DNA magnetickým separátorem 

Po 15-ti minutové inkubaci byly zkumavky umístěny do magnetického separátoru na 

5 minut. Po uplynutí této doby byl supernatant odpipetován a magnetické částice byly 

promyty 500 µL 70% ethanolu. Zkumavky byly umístěny do magnetického separátoru na pět 

minut, po uplynutí této doby byl supernatant odpipetován a zbytek ethanolu byl vysušen. 

Částice byly eluovány v 50 µL nebo 150 μL TE pufru (22 °C) po dobu 15 minut. Po eluci 

byly zkumavky umístěny na minutu do magnetického separátoru a po uplynutí této doby byl 

eluát s DNA odpipetován do sterilní Eppendorfovy zkumavky a uchováván při -20 °C. 

4.2.5.2 Izolace DNA magnetickou jehlou 

Po 15-ti minutové inkubaci při laboratorní teplotě, byly magnetické mikročástice s DNA 

přeneseny magnetickou jehlou do Eppendorfovy zkumavky s 500 μL 70% ethanolu, kde byly 

ponechány asi 5 minut. Poté byly magnetické částice přeneseny jehlou do Eppendorfovy 

zkumavky se 150 μL TE pufru. Eluce v TE pufru probíhala 30 minut při laboratorní teplotě 

(22 °C). Poté byly magnetické mikročástice odebrány ze suspenze magnetickou jehlou 

a roztok s DNA byl uchováván při -20 °C. 

4.2.6 Spektrofotometrické stanovení čistoty a koncentrace rostlinné DNA 

Koncentrace a čistota rostlinné DNA byla stanovena spektrofotometricky proti TE pufru 

(blank). Byla změřena absorbance v rozmezí vlnových délek 220-350 nm a byly odečteny 

hodnoty poměrů absorbancí A260nm/A280nm, A260nm/A230nm, koncentrace DNA a bylo vypočteno 

celkové množství izolované DNA. 

4.2.7 Příprava směsí pro PCR a provedení PCR 

Komponenty pro PCR na 700 bp a 220 bp byly smíchány podle Tabulky 5 do sterilních 

Eppendorfových zkumavek. 
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Tabulka 5: Složení směsi pro PCR (700 bp a 220 bp) 

Pořadí Komponenta (700 bp) Komponenta (220 bp) Objem (μL) 

1. Voda pro PCR 16,5 

2. Reakční pufr kompletní (10x koncentrovaný) 2,5 

3. 18S for primer (10pmol/μl) 26S for primer (10pmol/μl) 1,0 

4. 5,8S rev primer (10pmol/μl) 26S rev primer (10pmol/μl) 1,0 

5. Směs dNTP (10 mM) 1,0 

6. Taq 1.1 DNA-polymerasa (1 u/μl) 1,0 

7. Matrice DNA 2,0 

Pro amplifikaci v PCR byla připravena pozitivní a negativní kontrola. V pozitivní kontrole 

byla použita DNA izolovaná z Nicotianum tabacum (c = 1 ng∙µL-1) nebo z Brassica oleracea 

(c = 1 ng/µl) (RNDr. Aleš Kovařík, CSc.). V negativní kontrole byla místo DNA matrice 

použita voda pro PCR. 

 Připravené směsi pro PCR (700 bp a 220 bp) byly krátce centrifugovány a vloženy do 

termocycleru. Rostlinná DNA byla amplifikována podle stejného programu, jehož průběh je 

uvedený v Tabulce 6. 

Tabulka 6: Průběh PCR programu 

Krok Teplota (°C) Doba 

1 ('hot' start) 95 5 min 

2 (denaturace DNA) 95 40 sec 

3 (připojení primerů) 57 40 sec 

4 (syntéza DNA řetězce) 72 1 min 20 sec 

5 (dosyntetizování) 72 10 min 

Kroky 2-4 se 35x opakovaly. 

4.2.8 PCR v reálném čase 

Komponenty pro PCR v reálném čase byly smíchány podle Tabulky 7 do sterilních 

Eppendorfových zkumavek. 
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Tabulka 7: Složení směsi pro PCR v reálném čase 

Pořadí Komponenta Objem (μL) 

1. Voda pro PCR 8,5 

2. SYTO 12,5 

3. 18S for primer (10pmol/μl) 1,0 

4. 5,8S rev primer (10pmol/μl) 1,0 

5. Matrice DNA  2,0 

Amplifikace probíhala podle programu, jehož průběh je uvedený v Tabulce 8. Amplifikační 

křivky byly zaznamenány programem Rotor-Gene 6000 Series Software. 

Tabulka 8: Průběh programu PCR v reálném čase  

Krok Teplota (°C) Doba 

1 ('hot' start) 95 10 min 

2 (denaturace DNA) 95 30 sec 

3 (připojení primerů) 52 30 sec 

4 (syntéza DNA řetězce) 72 40 sec 

5 (dosyntetizování) 72 5 min 

 

4.2.9 Přečištění produktů PCR a restrikční analýza produktů PCR 

Byla provedena polymerázová řetězová reakce dle 4.2.7 v šesti opakováních. PCR 

produkty byly smíchány, takže výsledný objem byl 150 μL. Produkt PCR byl přesrážen 

přidáním 1/20 objemu 3M octanu sodného a 2,5 objemu 96 % ethanolu. Směs byla 

inkubována 15 minut při  ̶ 20 °C. Následovala centrifugace 10 minut při 14 500 ot./min. 

Supernatant byl opatrně odlit, sediment byl usušen v exikátoru a rozpuštěn ve 100 μL TE 

pufru. Směs byla uchovávána v lednici při 8 °C. 

 Pro restrikční analýzu byl použit enzym EcoRV. Složení směsi pro restrikční analýzu je 

uvedeno v Tabulce 9.  

Tabulka 9: Složení směsi pro restrikční analýzu 

Komponenta Objem (μL) 

Voda pro PCR 12 

Produkt PCR 4 

Restrikční pufr (10x H pufr) 2 

Restrikční enzym EcoRV 2 
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Štěpení probíhalo v hybridizační pícce při teplotě 37 °C po dobu 2 hodin a 24 hodin. Po této 

době bylo štěpení zastaveno 2 μl stop pufru (10x koncentrovaného). 

4.2.10 Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR 

 Pro gelovou elektroforézu produktů PCR byl připraven 1,2 % agarosový gel (1,2 g agarosy 

v 100 mL 0,5x TBE pufru). Suspenze byla rozvařena v mikrovlnné troubě a po vychlazení na 

zhruba 60 °C byla obarvena 1 µL barviva Midori Green. Poté byla nalita do vaničky na gel 

s hřebínkem a nechala se 30 minut zatuhnout. Po zatuhnutí byl hřebínek opatrně vyjmut.  

 Po skončení amplifikace bylo do Eppendorfových zkumavek k produktu PCR (25 μL) 

napipetováno 5 µL nanášecího pufru (6x koncentrovaného). Po promíchání byla směs 

nanesena do jednotlivých komůrek gelu. Na gel bylo napipetováno 5 µL DNA standardu 

(žebříček 100 bp). 

 Elektroforetická vanička byla vložena do vany pro elektroforézu a přelita 0,5x TBE 

pufrem. Elektroforetická vana byla připojena ke zdroji stejnosměrného napětí tak, aby 

záporně nabitá DNA putovala k anodě. Elektroforéza probíhala při 60 V po dobu 30 minut, 

poté bylo napětí zvýšeno na 80 V po dobu 1,5 hodiny. 

 DNA byla vizualizována na transiluminátoru a dokumentována fotoaparátem 

zabudovaném v mobilním telefonu. 

5. VÝSLEDKY 

5.1 Příprava homogenátů z rostlinného materiálu a lyze buněk 

Vzorky byly zpracovány v závislosti na rostlinném materiálu a potravině podle postupů 

uvedených v 4.2.1. Na Obrázku 8 je fotograficky dokumentována příprava vzorků zeleniny: 

čerstvé cibule, čerstvé a mražené brokolice. 

Mechanicky zpracované vzorky byly zhomogenizovány v pufru s CTAB kopistem ve 

vymraženém bločku (Obrázek 9). 

 

Obrázek 8: Čerstvá cibule (a), čerstvá brokolice (b) a mražená brokolice (c) použité pro 

izolaci DNA. 
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Obrázek 9: Homogenizace rostlinného materiálu v pufru s CTAB kopistem ve vymraženém 

bločku 

Po inkubaci v termomixeru (60 °C/30 min) bylo změřeno pH homogenátů cibule a brokolice, 

které bylo asi 8,5.  

→ Homogenáty byly použity přímo pro izolaci DNA magnetickými mikročásticemi 

v prostředí PEG 6000 a NaCl, nebo byly před izolací DNA podrobeny další purifikaci 

přídavkem směsi chloroform-oktanol a srážení isopropanolem. 

5.2 Purifikace DNA v homogenátu 

Po inkubaci byla DNA obsažená v homogenátu purifikována přídavkem směsi 

chloroform-oktanol podle 4.2.3. V případě zeleninového nápoje smoothie bylo provedeno 

srážení DNA isopropanolem dle 4.2.4. Na Obrázku 10 a 11 je rozdělení jednotlivých vrstev 

homogenátu čerstvé brokolice a cereální tyčinky NewBar po přídavku směsi 

chloroform-oktanol a po centrifugaci (14 500 ot./10 min). U cereální tyčinky se na povrchu 

vodné fáze s DNA oddělila tuková vrstva, která musela být proražena špičkou při pipetování 

(Obrázek 11). 
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Obrázek 10: Oddělené vodná fáze homogenátu čerstvé brokolice v pufru s CTAB s přídavkem 

směsi chloroform-oktanol po centrifugaci. 

 

 

Obrázek 11: Oddělené vodné fáze homogenátu cereální tyčinky NewBar řepa&rybíz v pufru 

s CTAB s přídavkem směsi chloroform-oktanol po centrifugaci s tukovou vrstvou ztěžující 

odběr vodné fáze. 

→ Vodná fáze byla použita pro izolaci DNA magnetickými mikročásticemi. 

5.3 Izolace DNA magnetickými mikročásticemi PGMA ox 

Separační směs pro izolaci DNA magnetickými mikročásticemi a izolace DNA 

magnetickými mikročásticemi byla provedena podle 4.2.5, Tabulka 4a. Na Obrázku 12 jsou 

zkumavky se separačními směsmi umístěné v magnetickém separátoru. DNA navázaná na 

magnetických částicích byla po odebrání supernatantu a usušení eluována do TE pufru podle 

4.2.5.1. 
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Obrázek 12: Umístění zkumavek v magnetickém separátoru. Magnetické částice s navázanou 

DNA jsou přichyceny k magnetu. 

→ Izolovaná DNA byla po eluci do TE pufru uchovávána při -20 °C. 

5.4 Testování mikroizolace DNA z různého množství navážky bulvy cibule 

Byly testovány různé navážky 100 a 300 mg bulvy cibule použité pro lyzi buněk a přípravu 

homogenátu. Zpracování vzorků cibule bylo provedeno dle 4.2.1.1. Lyze buněk byla 

provedena z homogenátů bez a s přídavkem směsi chloroform-oktanol podle postupu 4.2.2, 

4.2.3. DNA byla rozpuštěna do 50 μL TE pufru. Izolace DNA byla provedena dle 4.2.5., 

Tabulka 4a. Spektrofotometrické stanovení DNA bylo provedeno podle postupu 4.2.6. 

Výsledky spektrofotometrického měření DNA jsou na Obrázku 13 a v Tabulce 10. PCR byla 

provedena dle 4.2.7. Výsledek gelové elektroforézy produktů PCR je na Obrázku 14. 

Obrázek 13: Spektrofotometrické stanovení DNA izolované magnetickými částicemi z bulvy 

cibule (100 a 300 mg) z homogenátů CTABem, bez a s přídavkem směsi chloroform-oktanol 

 
Tabulka 10: Spektrofotometrické stanovení koncentrace, množství a čistoty DNA izolované ze 

100 a 300 mg bulvy cibule z homogenátů bez nebo s přídavkem směsi chloroform-oktanol 

DNA 
Navážka 

(mg) 

Přídavek směsi 

chloroform- 

oktan 

A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Bulva 

cibule 

100 
̶ 

0,212 0,333 0,64 10,6 530 

300 0,255 0,367 0,69 12,7 635 

100 
+ 

0,100 0,262 0,15 5,0 250 

300 0,126 0,272 0,47 6,3 315 
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Obrázek 14: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA neředěná a 10x ředěná izolovaná z homogenátů připravených ze 100 a 300 mg čerstvé 

bulvy cibule s přídavkem a bez přídavku směsi chloroform-oktanol 

 

Běh DNA 
Navážka 

(mg) 

10x 

ředění 

Přídavek směsi 

chloroform-

oktanol 

Množství DNA ve 

směsi pro PCR 

(n∙/µL-1 ) 

Produkt PCR 

1 Žebříček 100 bp   ̶ žebříček 

2 
Pozitivní kontrola 

(N. tabacum)  
  2 ++ 

3 

Bulva cibule 

100 
̶ 

̶ 

21,2 ̶ 

4 +  ++ 

5 
300 

̶ 25,4 +/ ̶ 

6 +  +/ ̶ 

7 
100 

̶ 

+ 

10,0 +/ ̶ 

8 +  ++ 

9 
300 

̶ 12,6 ̶ 

10 +  ++ 

11 Negativní kontrola   0 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl nedetegován. 

→ Větší množství DNA bylo izolováno ze 300 mg cibule z homogenátu bez přídavku směsi 

chloroform-oktanol (635 ng). DNA byla znečištěna (A260nm/A280nm <0,69). DNA se 

amplifikovala v PCR. 

→ Nejintenzivnější produkty PCR byly detekovány po amplifikaci 10x ředěné DNA 

izolované z 300 mg navážky homogenátů s přídavkem chloroformoktanolu. Znečištěná DNA 

pravděpodobně obsahovala inhibitory PCR. Dále bude používán přídavek směsi chloroform-

oktanol. 



37 

 

5.5 Testování objemu TE pufru pro eluci DNA z magnetických částic 

Byly testovány různé objemy (50 a 150 μL) TE pufru o teplotě 22 °C pro eluci DNA 

z magnetického nosiče. Zpracování vzorků cibule bylo provedeno dle 4.2.1.1. DNA byla 

izolována z homogenátů připravených z 300 mg navážky bulvy cibule s přídavkem směsi 

chloroform-oktanol (4.2.3, 4.2.5, Tabulka 4a). Spektrofotometrické stanovení DNA bylo 

provedeno podle postupu 4.2.6. Výsledek spektrofotometrického stanovení je na Obrázku 15 

a v Tabulce 11. PCR byla provedena dle 4.2.7. Gelová elektroforéza produktů PCR je na 

Obrázku 16. DNA byla izolována ve čtyřech opakováních. 

Obrázek 15: Grafické znázornění závislosti hodnot absorbance DNA na vlnové délce. DNA 

byla izolována z bulvy cibule (300 mg), eluované do 50 nebo 150 µL TE pufru, měření 

proběhlo ve čtyřech opakováních (1, 2, 3, 4) 

 
Tabulka 11: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 300 mg 

bulvy cibule při eluci do 50 nebo 150 μL TE pufru ve čtyřech opakováních 

DNA  Opakování 
Objem TE 

pufru (μL) 
A260nm A280nm A260nm/A280nm 

DNA 

(ng∙μL-1) 
DNA (ng) 

Bulva 

cibule 

(300 mg) 

1 

50 

0,331 0,219 1,51 16,6 830 

2 0,139 0,81 1,72 7,0 350 

3 0,019 0,009 2,17 0,9 45 

4 0,061 0,059 1,03 3,0 150 

1 

150 

0,030 0,016 1,94 1,5 225 

2 0,043 0,010 4,37 2,2 330 

3 0,039 0,017 2,93 1,9 285 

4 0,034 0,015 2,22 1,7 255 
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Obrázek 16: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikována byla 

neředěná a 10x ředěná DNA izolovaná ze 300 mg bulvy cibule eluované v 50 nebo 150 μL TE 

pufru  

Běh DNA 10x ředění 
Objem elučního 

TE pufru (μL) 

Množství DNA ve 

směsi pro PCR (ng) 
Produkt PCR 

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ ̶ 

2 Žebříček 100 bp  ̶  žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(N. tabacum)  
 ̶ 2 ++ 

4 

Bulva cibule 

̶ 

50 

33,2 ++ 

5 +  ̶ 

6 ̶ 14,0 ++ 

7 +  ̶ 

8 ̶ 1,8 ++ 

9 +  ̶ 

10a, 

10b 
̶ 6,0 ++ 

11 +  ̶ 

12 ̶ 

150 

13,2 ++ 

13 +  ̶ 

14 ̶ 4,4 ++ 

15 +  ̶ 

16 ̶ 3,8 ̶    * 

17 +  ̶ 

18 ̶ 3,4 ++ 

19 +  ̶ 

* pravděpodobně chyba v pipetování 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován. 

→ Větší množství TE pufru (150 μL) vede k přibližně stejné eluci DNA z nosiče, jako použití 

50 μL TE pufru. 

→ Amplikony byly detegovány po amplifikaci neředěné DNA na rozdíl od 10x ředěné DNA. 

Po amplifikaci DNA eluované do 50 a 150 μL TE pufru byly získány amplikony o přibližně 

stejné intenzitě. Množství izolované DNA byla dostačující pro polymerázovou řetězovou 

reakci. 
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5.6 Izolace a amplifikace DNA z čerstvé a zmražené brokolice 

Byla testována izolace DNA z květu čerstvé a mražené brokolice (300 mg) (4.2.1.2). Při 

izolaci byl použitý pufr s CTAB a přídavek směsi chloroform-oktanol (kapitola 4.2.3). DNA 

byla eluována do 50 μL TE pufru. Spektrofotometrické měření DNA bylo provedeno podle 

kapitoly 4.2.6 a PCR byla provedena podle kapitoly 4.2.7.  

5.6.1 Čerstvá brokolice 

Výsledky spektrofotometrického měření jsou na Obrázku 17 a v Tabulce 12. Agarosová 

gelová elektroforéza produktů PCR je na Obrázku 19, běhy 4-7 a 12-15. Izolace byly 

provedeny ve čtyřech opakováních. 

Obrázek 17: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná z čerstvé brokolice (300 mg) ve čtyřech opakováních 

 
Tabulka 12: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 300 mg 

čerstvé brokolice ve čtyřech opakováních 
DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm A260nm/A230nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Čerstvá 

brokolice 

(300 mg) 

1 1,168 0,610 1,91 5,30 58,4 2 920 

2 1,132 0,596 1,90 4,20 56,6 2 830 

3 2,243 1,186 1,89 2,41 112,1 5 605 

4 1,991 1,036 1,92 3,35 99,6 4 980 

→ DNA z květu čerstvé brokolice (300 mg) byla izolována v dostatečném množství pro PCR 

(58,4-112,1 ng∙μL-1) a v dostatečné čistotě (poměr A260nm/A280nm byl 1,89-1,92 

a A260nm/A230nm>2). 

→ Po amplifikaci neředěné a 10x ředěné DNA byly detegovány intenzivní amplikony. 

5.6.2 Mražená brokolice 

Výsledky spektrofotometrického měření jsou na Obrázku 18 a v Tabulce 13. Agarosová 

gelová elektroforéza produktů PCR je na Obrázku 19, běhy 8-11 a 16-19. Izolace byly 

provedeny ve čtyřech opakováních. 
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Obrázek 18: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná z mražené brokolice (300 mg) 

 

Tabulka 13: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 300 mg 

mražené brokolice ve čtyřech opakováních  
DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm A260nm/A230nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Mražená 

brokolice 

(300 mg) 

1 0,790 0,434 1,82 9,96 39,5 1 975 

2 0,977 0,54 1,80 7,28 48,9 2 445 

3 1,080 0,583 1,80 2,8 54,0 2 700 

4 0,870 0,458 1,90 11,97 43,5 2 175 

 

Obrázek 19: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikována byla 

DNA izolovaná z čerstvé brokolice (300 mg) a ze mražené brokolice (300 mg) 

 

Běh DNA Opakování 10x ředění 
Množství DNA ve směsi 

pro PCR (ng∙μL-1) 
Produkt PCR  

1 Negativní kontrola   ̶ ̶ 

2 DNA standard   100 bp žebříček  

3 
Pozitivní kontrola 

(N. tabacum)  
  2 ++ 

4 Čerstvá brokolice 1 ̶ 116,8 +++ 
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Pokračování Obrázku19: 

5 

 

2 

 

113,2 +++ 

6 3 224,2 +++ 

7 4 199,2 + 

8 

Mražená brokolice 

1 

 

79,0 +++ 

9 2 97,8 ++ 

10 3 108,0 +++ 

11 4 87,0 +++ 

12 

Čerstvá brokolice 

1 

+ 

12,0 +++ 

13 2 2,0 +++ 

14 3 3,8    + * 

15 4 2,8 +++ 

16 

Mražená brokolice 

1 2,2 +++ 

17 2 6,4 +++ 

18 3 7,6 +++ 

19 4 24,0 +++ 

* Možná chyba při pipetování 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nedetegován. 

→ DNA z květu mražené brokolice (300 mg) byla izolována v dostatečném množství pro 

PCR (39,5-54,0 ng∙μL-1) a v dostatečné čistotě (poměr A260nm/A280nm 1,80-1,90 

a A260nm/A230nm>2).  

→ Po amplifikaci neředěné a 10x ředěné DNA z čerstvé a mražené brokolice (300 mg) byly 

detegovány intenzivní amplikony. 

5.7 Izolace a amplifikace DNA z odšťavněné zeleninové šťávy 

Byla provedena izolace DNA z odšťavněné řepy a brokolice a z výlisků vzniklých po 

odšťavnění (4.2.1.4). Při izolaci byl použit pufr s CTAB a přídavek směsi chloroform-oktanol 

(4.2.3). Pro izolaci bylo použito 100 μL šťávy a 100 mg výlisků, eluce byla provedena do 

150 μL TE pufru. Izolace byla provedena ve čtyřech opakováních. Výsledky 

spektrofotometrického stanovení (4.2.6.) jsou na Obrázku 20 a naměřené hodnoty jsou 

v Tabulce 14. PCR byla provedena podle 4.2.7. Agarosová gelová elektroforéza produktů 

PCR (4.2.9.) je na Obrázku 21. 

 

Obrázek 20: Grafické znázornění závislosti absorbance na vlnové délce DNA izolované 

z odšťavněné zeleninové šťávy (100 μL) a ze zeleninových výlisků (100 mg). DNA byla 

izolována ve čtyřech opakováních. 
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Tabulka 14: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované 

z odšťavněné zeleninové šťávy (100 μL) a ze zeleninové sušiny (100 mg) 

DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Odšťavněná 

zeleninová šťáva 

(100 μL) 

1 0,094 0,040 2,35 4,7 705 

2 0,087 0,038 2,29 4,4 660 

3 0,081 0,041 1,96 4,0 600 

4 0,069 0,031 2,24 3,4 510 

Zeleninové 

výlisky 

(100 mg) 

1 0,119 0,074 1,62 6,0 900 

2 0,091 0,041 2,22 4,5 675 

3 0,103 0,052 2,00 5,1 765 

4 0,165 0,148 1,11 8,2 1 230 

 

Obrázek 21: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA izolovaná z odšťavněné zeleniny (100 μL) a ze zeleninové sušiny (100 mg) 

 

Běh DNA  Opakování 

Množství DNA 

ve směsi pro 

PCR (ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(B. oleracea) 
 2 ++ 

4 
Odšťavněná zeleninová 

šťáva 

1 9,4 ++ 

5 2 8,8 ++ 

6 3 8,0 ++ 
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Pokračování Obrázku 21: 

7  4 6,8 ++ 

8 

Zeleninové výlisky 

1 12,0 ++ 

9 2 9,0 ++ 

10 3 10,2 ++ 

11 4 16,4 ++ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě; 

 ̶ …produkt PCR nebyl detegován.  

→ DNA byla izolována v malém množství z odšťavněné zeleninové šťávy (3,4 - 4,7 ng∙μL-1) 

a ze zeleninových výlisků (4,5 – 8,2 ng∙μL-1). DNA se amplifikovala v PCR a byly 

detegovány intenzivní produkty PCR. 

5.8 Izolace a amplifikace DNA ze zeleninového nápoje smoothie 

5.8.1 Izolace DNA ze zeleninového nápoje smoothie v pufru s CTAB a směsí chloroform-

oktanol  

Byla testována izolace DNA ze zeleninového nápoje smoothie (4.2.1.5). Při izolaci byl 

použitý pufr s CTAB a přídavek směsi chloroform-oktanol (kapitoly 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5). DNA 

byla eluována do 50 μL TE pufru. Spektrofotometrické měření bylo provedeno podle kapitoly 

4.2.6 a PCR byla provedena podle kapitoly 4.2.7. Výsledky jsou uvedeny na Obrázku 22 

a v Tabulce 15. Gelová elektroforéza produků PCR je na Obrázku 23. Izolace byly provedeny 

ve čtyřech opakováních. 

Obrázek 22: Grafické znázornění závislosti absorbance na vlnové délce DNA izolované ze 

zeleninového nápoje smoothie (300 μL). DNA byla izolována ve čtyřech opakováních. 

 

Tabulka 15: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 300 μL 

zeleninového nápoje smoothie ve čtyřech opakováních 
DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Zeleninový 

nápoj smoothie 

(300 μL)  

1 0,126 0,108 1,17 6,3 315,0 

2 0,009 0,028 0,25 0,3 15,0 

3 0,084 0,082 1,03 4,2 210,0 

4 0,090 0,101 0,97 4,9 245,0 
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Obrázek 23: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikována byla 

DNA izolovaná z 300 μL zeleninového nápoje smoothie  

 

Běh DNA Opakování 10x ředění 

Množství DNA ve 

směsi pro PCR 

(ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 Negativní kontrola   ̶ ̶ 

2 DNA standard   100 bp žebříček  

3 
Pozitivní kontrola 

(N. tabacum)  

 
 2 ++ 

4 

Zeleninový nápoj 

smoothie 

1 

̶ 

12,6 ̶ 

5 2 0,6 ̶ 

6 3 8,4 ̶ 

7 4 9,8 ̶ 

8 1 

+ 

0,6 ̶ 

9 2 18,6 ̶ 

10 3 1,0 ̶ 
11 4 18,0 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován.  

→ DNA ze zeleninového nápoje smoothie byla izolována 

v menším množství (0,3-6,3 ng∙μL -1). DNA byla znečištěna (A260nm/A280nm< 1,17).  

→ Po amplifikaci DNA ze zeleninového smoothie nebyl detegován amplikon kvůli možné 

přítomnosti inhibitorů PCR.  

5.8.2 Přečištění a amplifikace DNA ze zeleninového nápoje smoothie srážením 

isopropanolem 

 Byla izolována rostlinná DNA z různého množství zeleninového nápoje smoothie (100, 

300, 500 μL) s přídavkem pufru s CTAB a s přídavkem chloroformoktanolu (4.2.2, 4.2.3, 

4.2.5). Kvůli možné přítomnoti inhibitorů PCR byla DNA před izolací magnetickými 
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částicemi přečištěna srážením isopropanolem dle 4.2.4. Závislost absorbance DNA na vlnové 

délce je uvedena na Obrázku 24. Spektrofotometrické hodnoty stanovení jsou v Tabulce 16. 

PCR byla provedena dle 4.2.7. Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR je na Obrázku 

25. 

Obrázek 24: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolována ze zeleninového nápoje smoothie z homogenátů s CTAB, s přídavkem směsi 

chloroform-oktanol a po přečistění srážením isopropanolem. DNA byla izolována ve čtyřech 

opakováních. 

 

Tabulka 16: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované z různých 

množství zeleninového nápoje smoothie, z homogenátů s přídavkem směsi chloroform-oktanol 

a po přesrážení isopropanolem. DNA byla izolována ve čtyřech opakováních. 
DNA ze 

zeleninového 

nápoje smoothie 

(μL) 

Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) Množství DNA (ng) 

100 

1 0,041 0,095 0,43 2,0 100,0 

2 0,040 0,085 0,47 2,0 100,0 

3 0,01 0,075 0,23 0,9 45,0 

4 0,044 0,097 0,45 2,2 110,0 

300 

1 0,041 0,096 0,43 2,0 100,0 

2 0,129 0,135 0,95 6,4 320,0 

3 0,046 0,096 0,48 2,3 115,0 

4 0,113 0,118 0,96 5,7 285,0 

500 

1 0,187 0,181 1,03 9,4 470,0 

2 0,029 0,087 0,34 1,5 75,0 

3 0,036 0,086 0,42 1,8 90,0 

4 0,045 0,083 0,54 2,2 110,0 
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Obrázek 25: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA izolovaná ze zeleninového nápoje smoothie (100, 300 a 500 μL) z homogenátů 

s přídavkem CTAB, směsí chloroform-oktanol a po přečištění isopropanolem 

 

Běh DNA (μL) Opakování 

Množství DNA ve 

směsi pro PCR 

(ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(N. tabacum) 
 2 +++ 

4 

100 

1 4,0 ̶ 

5 2 4,0 ̶ 

6 3 1,8 + 

7 4 4,4 ̶ 

8 

300 

1 4,0 + 

9 2 12,8 + 

10 3 4,6 ̶ 

11 4 11,4 + 

12 

500 

1 18,8 ̶ 

13 2 3,0 ̶ 

14 3 3,6 ̶ 

15 4 4,4 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován. 

→ DNA izolovaná ze zeleninového nápoje smoothie z homogenátů po přečištění chloroform-

oktanolem a po přesrážení isopropanolem byla izolována v malých množstvích. Největší 

množství DNA bylo izolováno ze 300 μL nápoje (2,0-6,4 ng∙μL-1). 

→ Po amplifikaci DNA izolované ze 100 mg (v jednom opakování) a ze 300 mg (ve třech 

opakováních) zeleninového nápoje smoothie byl detegován slabý amplikon. 
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5.9 Izolace a amplifikace DNA ze z nápoje v prášku Fit-day smoothie green 

Zeleninový nápoj v prášku Fit-day smoothie green (100 mg) byl izolován podle 4.2.1.6. 

a 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5. Závislost absorbance DNA na vlnové délce (4.2.6) je na Obrázku 26. 

Hodnoty spektrofotometrického měření jsou v Tabulce 17. PCR byla provedena dle 4.2.7. 

Agarosová gelová elektroforéza je na Obrázku 27 a 28. Izolace byla provedena ve čtyřech 

opakováních. 

Obrázek 26: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolována ze zelenninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green z homogenátů 

s přídavkem CTAB, směsí chloroform-oktanol ve čtyřech opakováních 

 

Tabulka 17: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 

zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green (100 mg) ve čtyřech opakováních 

DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm A260nm/A230nm c (ng∙μL-1) 
DNA 

(ng) 

Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

(100 mg) 

1 0,594 0,452 1,31 0,48 29,7 4 455 

2 0,354 0,289 1,22 0,43 17,7 2 655 

3 0,602 0,491 1,23 0,38 30,1 4 515 

4 0,460 0,383 1,20 0,37 23,0 3 450 
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Obrázek 27: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green (100 mg) z homogenátů 

s CTAB s přídavkem směsi chloroform-oktanol 

 

Běh DNA Opakování 

Množství DNA ve 

směsi pro PCR 

(ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(S. oleacea) 
 2 +++ 

4 
Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 59,4 ̶ 

5 2 35,4 ̶ 

6 3 60,2 ̶ 

7 4 46,0 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++…produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován.  

  



49 

 

Obrázek 28: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (220 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green (100 mg) z homogenátů 

s CTAB s přídavkem směsi chloroform-oktanol 

 

Běh DNA Opakování 
Množství DNA ve směsi 

pro PCR (ng∙μL-1) 
PCR produkt 

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 
100 bp 

žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(S. oleacea) 
 2 +++ 

4 Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 59,4 ̶ 

5 2 60,2 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nedetegován.  

→ DNA byla izolována v koncentračním rozmezí 17,7-30,1 ng∙μL-1. DNA byla znečištěna 

(A260nm/A280nm< 1,31). Po amplifikaci DNA ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie 

green nebyly detegovány amplikony (700 bp, 220 bp) kvůli možné přítomnosti inhibitorů 

PCR. Při opakování experimentu s čistější DNA byly detegovány produkty PCR (kap. 5.16) 

5.10 Izolace a amplifikace DNA z cereálních tyčinek NewBar 

Vzorek byl připraven dle 4.2.1.7. Z cereálních tyčinek NewBar řepa&rybíz a NewBar 

brokolice&hrášek ( 300 mg) byla DNA izolována podle postupu 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5. DNA byla 

eluována do 150 μL TE pufru. Závislost absorbance na vlnové délce DNA je na Obrázku 29. 

Hodnoty spektrofotometrického měření jsou v Tabulce 18. PCR byla provedena dle 4.2.7. 

Agarosová gelová elektroforéza je na Obrázku 30. Izolace byla provedena ve čtyřech 

opakováních. 
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Obrázek 29: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná z cereálních tyčinek NewBar řepa&rybíz a NewBar brokolice&hrášek (300 mg) 

z homogenátů s CTAB a s přídavkem směsi chloroform-oktanol ve čtyřech opakováních 

 

Tabulka 18: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované z cereálních 

tyčinek NewBar řepa&rybíz a NewBar brokolice&hrášek (300 mg) ve čtyřech opakováních 

DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm A260nm/A230nm c (ng∙μL-1) 
DNA 

(ng) 

Cereální tyčinka 

NewBar řepa&rybíz 

(300 mg) 

1 0,431 0,317 1,36 0,54 21,6 3 240 

2 0,629 0,525 1,20 0,36 31,4 4 710 

3 0,472 0,410 1,15 0,38 23,6 3 540 

4 0,459 0,339 1,35 0,55 22,9 3 435 

Cereální tyčinka 

NewBar 

brokolice&hrášek 

(300 mg) 

1 1,199 0,701 1,71 1,20 59,9 8 985 

2 0,922 0,550 1,68 1,21 46,1 6 915 

3 0,703 0,420 1,67 1,44 35,1 5 265 

4 0,765 0,454 1,68 1,33 38,3 5 745 
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Obrázek 30: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA z cereálních tyčinek NewBar řepa&rybíz a NewBar brokolice&hrášek (300 mg) 

z homogenátů s CTAB a s přídavkem směsi chloroform-oktanol 

 

Běh DNA Opakování 

Množství DNA ve 

směsi pro PCR 

(ng∙μL-1) 

Produkt PCR 

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(S. oleacea) 
 2 +++ 

4 

Cereální tyčinka NewBar 

řepa&rybíz 

1 43,2 + 

5 2 62,8 + 

6 3 47,2 ++ 

7 4 45,8 ++ 

8 

Cereální tyčinka NewBar 

brokolice&hrášek 

1 119,8 +++ 

9 2 92,2 +++ 

10 3 70,2 ++ 

11 4 76,6 ++ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován.  

→ Z cereální tyčinky NewBar řepa&rybíz byla DNA izolovaná v koncentraci 

21,6-31,4 ng∙μL-1. Z cereální tyčinky NewBar brokolice&hrášek byla DNA izolovaná ve 

vyšších koncentracích (35,1-59,9 ng∙μL-1). DNA se amplifikovala v PCR. 

→ Po amplifikaci DNA izolované z cereálních tyčinek NewBar řepa&rybíz byly detegovány 

amplikony slabé intenzity, na rozdíl od DNA izolované z cereální tyčinky NewBar 

brokolice&hrášek. 

5.11 Izolace DNA z kořenících směsí 

Vzorek byl připraven dle 4.2.1.8. DNA byla izolována ve čtyřech opakováních ze dvou 

druhů sušených kořenících směsí podle 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5. První směs s názvem Chef’s 

Serious Blend obsahovala červenou papriku. Druhá směs koření s názvem Dodatek jedem 
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(zelenjava v soli) obsahovala sušenou zeleninu (mrkev, petržel, cibuli). Výsledky 

spektrofotometrického stanovení (4.2.6) jsou na Obrázku 31 a hodnoty měření jsou v Tabulce 

19. PCR byla provedena dle 4.2.7. Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR 

izolovaných z kořenících směsí je na Obrázku 32. 

Obrázek 31: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná z kořenících směsí Chef’s Serious Blend a Dodatek jedem (zelenjava v soli) ve 

čtyřech opakováních 

 

Tabulka 19: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované z kořenících 

směsí Chef’s Serious Blend a Dodatek jedem (zelenjava v soli) ve čtyřech opakováních 
DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm A260nm/A230nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Chef’s Serious 

Blend (100 mg) 

1 0,149 0,099 1,51 0,65 7,5 1 125 

2 0,063 0,037 1,69 0,86 3,1 465 

3 0,117 0,059 1,98 0,94 5,9 885 

4 0,114 0,071 1,61 1,40 5,7 855 

Dodatek jedem 

(zelenjava v soli) 

(100 mg) 

1 0,076 0,046 1,65 1,78 3,8 570 

2 0,054 0,026 2,07 2,10 2,7 405 

3 0,059 0,033 1,81 1,71 3,0 450 

4 0,059 0,031 1,89 2,01 3,0 450 
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Obrázek 32: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA z kořenících směsí Chef’s Serious Blend a Dodatek jedem (zelenjava v soli) ve čtyřech 

opakováních 

 

Běh DNA Opakování 
Množství DNA ve směsi 

pro PCR (ng∙μL-1) 
Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 
100 bp 

žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(S. oleacea) 
 2 +++ 

4 

Chef’s Serious Blend  

1 15,0 + 

5 2 6,2 + 

6 3 11,8 + 

7 4 11,4 + 

8 

Dodatek jedem 

(zelenjava v soli) 

1 7,6 + 

9 2 5,4 + 

10 3 6,0 + 

11 4 6,0 + 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován.  

→ DNA byla izolována v koncentracích 3,1-7,5 ng∙μL-1 z kořenící směsi Chef’s Serious 

Blend a z kořenící směsi Dodatek jedem (zelenjava v soli) o koncentraci 2,7-3,8 ng∙μL-1.  

→ DNA se amplifikovala v PCR. Na agarosovém gelu byly detegovány produkty PCR po 

amplifikaci DNA izolované z kořenících směsí.  

5.12 Izolace a amplifikace DNA ze Střážnických solených brambůrků a ze 

zeleninových lupínků Tretter’s řepa & celer 

Vzorek byl připraven dle 4.2.1.9. DNA ze smažených Střážnických solených brambůrků 

a ze zeleninových lupínků Tretter’s řepa & celer (100 mg) byla izolována podle postupu 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 a 4.2.5. DNA byla eluována do 150 μL TE pufru. Izolace byla provedena ve 

čtyřech opakováních. Výsledky spektrofotometrického měření jsou na Obrázku 33 a hodnoty 

absorbancí jsou v Tabulce 20. PCR byla provedena dle 4.2.7. Agarosová gelová elektroforéza 

produktů PCR je na Obrázku 34 a 35. 
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Obrázek 33: Grafické znázornění závoslosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovana ze smažených Strážnických solených brambůrků a ze zeleninových lupínků Tretter’s 

řepa & celer (100 mg) z homogenátů s CTAB, s přídavkem směsi chloroform-oktanol a po 

srážení isopropanolem 

 

Tabulka 20: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 

smažených Strážnických solených brambůrků a ze zeleninových lupínků Tretter’s řepa & celer  

DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Střážnické solené 

brambůrky (100 mg) 

1 0,027 0,018 1,52 1,3 195 

2 0,016 0,011 1,48 0,8 120 

3 0,050 0,023 2,17 2,5 375 

4 0,074 0,043 1,72 3,7 555 

Zeleninové lupínky 

Tretter’s řepa (100 mg) 

1 0,040 0,022 1,79 2,0 300 

2 0,035 0,023 1,51 1,7 255 

3 0,047 0,026 1,84 2,4 360 

4 0,055 0,032 1,71 2,7 405 

 Zeleninové lupínky 

Tretter’s celer (100 mg) 

1 0,168 0,098 1,70 8,4 1 260 

2 0,092 0,054 1,72 4,6 690 

3 0,190 0,114 1,66 9,5 1 425 

4 0,323 0,198 1,63 16,1 2 415 
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Obrázek 34: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze smažených strážnických solených brambůrků a ze zeleninových lupínků Tretter’s řepa 

& celer 

 

Běh DNA Opakování 

Množství DNA 

ve směsi pro 

PCR (ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 
Pozitivní kontrola  

(S. oleracea) 
 ̶ ++ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 Negativní kontrola  2 ̶ 

4 

Zeleninové lupínky 

Tretter’s celer 

1 16,8 ̶ 

5 2 9,2 ̶ 

6 3 32,2 ̶ 

7 4 19 ̶ 

8 

Zeleninové lupínky 

Tretter’s řepa 

1 4,0 ̶ 

9 2 3,4 ̶ 

10 3 4,8 ̶ 

11 4 5,4 ̶ 

12 

Střážnické solené 

brambůrky 

1 2,6 ̶ 

13 2 1,6 ̶ 

14 3 5,0 ̶ 

15 4 7,4 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++…produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován.  
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Obrázek 35: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (220 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze smažených strážnických solených brambůrků a ze zeleninových lupínků Tretter’s řepa 

& celer 

 

Číslo běhu DNA Opakování 

Množství DNA 

ve směsi pro 

PCR (ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(S. oleracea) 
 2 + 

4 Zeleninové lupínky 

Tretter’s řepa 

1 4,8 + 

5 2 5,4 + 

6 Zeleninové lupínky 

Tretter’s celer 

1 16,8 + 

7 2 32,2 + 

8 Střážnické solené 

brambůrky 

1 5,0 + 

9 2 7,4 + 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě,¨ 

 ̶  produkt PCR nebyl degekován. 

→ DNA byla izolována v malých koncentracích (0,8-3,7 ng∙μL-1, 1,7-2,7 ng∙μL-1) s výjimkou 

celerových zeleninových lupínků (4,6-16,1 ng∙μL-1).  

→ Na agarosovém gelu nebyly detegovány produkty PCR o velikosti 700 bp po amplifikaci 

izolovaných DNA.  

→ Na agarosovém gelu byly detegovány produkty PCR o velikosti 220 bp po amplifikaci 

izolovaných DNA. DNA byla pravděpodobně degradovaná během výrobního procesu. 
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5.13 Izolace a amplifikace DNA z mražené zeleniny 

Vzorky mražené zeleniny (100 mg) byly připraveny dle 4.2.1.3. DNA byla izolována ze 

zmrazené listové zeleniny (pažitka, petržel, špenát) za použití pufru s CTAB a směsi 

chloroform-oktanol (4.2.2, 4.2.3, 4.2.5). Eluce DNA byla do 150 μL TE pufru. Izolace byla 

provedena ve čtyřech opakováních. Výsledky spektrofotometrického stanovení (4.2.6) jsou na 

Obrázku 36 a hodnoty absorbancí jsou v Tabulce 21. PCR byla provedena dle 4.2.7. 

Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR je na Obrázku 37 a 38. 

Obrázek 36: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná ze zmražených listů pažitky, petržele a špenátu (100 mg) z homogenátů s CTAB 

s přídavkem směsi chloroform-oktanol. 

 

Tabulka 21: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 

zmražených listů pažitky, petržele a špenátu ve čtyřech opakováních. 

DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Mražená 

pažitka 

(100 mg) 

1 0,123 0,069 1,77 6,1 915 

2 0,151 0,076 2,00 7,6 1 140 

3 0,118 0,058 2,03 5,9 885 

4 0,105 0,054 1,96 5,3 795 

Mražená 

petržel 

(100 mg) 

1 0,067 0,029 2,28 3,4 510 

2 0,131 0,064 2,04 6,6 990 

3 0,093 0,050 1,85 4,6 690 

4 0,111 0,050 2,23 5,5 825 

Mražený 

špenát 

(100 mg) 

1 0,071 0,030 2,37 3,5 525 

2 0,050 0,017 2,90 2,5 375 

3 0,032 0,020 1,58 1,6 240 

4 0,068 0,035 1,95 3,4 510 
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Obrázek 37: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze zmražených listů pažitky, petržele a špenátu (100mg) 

 

Běh DNA Opakování 
Množství DNA ve směsi 

pro PCR (ng∙μL-1) 
Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(B. oleracea) 
 2 +++ 

4 

Mražená pažitka  

1 12,2 ++ 

5 2 15,2 + 

6 3 11,8 ++ 

7 4 10,6 ++ 

8 

Mražená petržel 

1 6,8 ++ 

9 2 13,2 ++ 

10 3 9,2 ++ 

11 4 11,0 ++ 

12 

Mražený špenát 

1 7,0 ̶ 

13 2 5,0 ̶ 

14 3 3,2 ̶ 

15 4 6,8 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován.  
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Obrázek 38: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (220 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze zmražených listů špenátu (100mg) 

 

Běh DNA Opakování 
Množství DNA ve směsi 

pro PCR (ng∙μL-1) 
Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 
100 bp 

žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(B. oleracea) 
 2 + 

4 
Mražený špenát 

1 7,0 + 

5 2 6,8 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován. 

→ DNA ze zmražené zeleniny byla izolována v přibližně stejných koncentracích u pažitky 

5,3-7,6 ng∙μL-1 a petržele 3,4-6,6 ng∙μL-1), v nižší koncentraci u špenátu (1,6-3,5 ng∙μL-1).  

→ Na agarosovém gelu byly detegovány produkty PCR o velikosti 700 bp po amplifikaci 

DNA, která byla izolovaná ze zmrazené pažitky a z petržele. Po amplifikaci DNA izolované 

z mraženého špenátu nebyly detegovány produkty PCR. 

→ Po amplifikaci DNA z mraženého špenátu byly slabě detegovány produkty PCR o velikosti 

220 bp. DNA byla degradovaná. 

5.14 Izolace a amplifikace DNA ze sterilované zeleniny Halali- směs pod 

svíčkovou a Bonduelle Hrášek v mírně slaném nálevu 

Vzorky pro izolaci DNA ze sterilované zeleniny Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle 

Hrášek v mírně slaném nálevu (100 mg) byly připraveny dle 4.2.10. DNA byla izolována za 

použití pufru s CTAB a směsi chloroform-oktanol (4.2.2, 4.2.3, 4.2.5). Eluce DNA byla do 

150 μL TE pufru. Izolace byla provedena ve čtyřech opakováních. Výsledky 
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spektrofotometrického stanovení (4.2.6) jsou na Obrázku 39 a hodnoty absorbancí jsou 

v Tabulce 22. PCR byla provedena dle 4.2.7. Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR 

je na Obrázku 40 a 41. 

Obrázek 39: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná ze 100 mg sterilované zeleniny Halali- směs pod svíčkovou a 100 mg Bonduelle 

Hrášek v mírně slaném nálevu z homogenátů s CTAB s přídavkem směsi chloroform-oktanol 

ve čtyřech opakováních 

 

Tabulka 22: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 

sterilované zeleniny Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle Hrášek v mírně slaném nálevu 

ve čtyřech opakováních 

DNA Opakování A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Halali- směs pod 

svíčkovou 

(100 mg) 

1 0,033 0,015 2,23 1,7 255 

2 0,059 0,032 1,85 2,9 435 

3 0,047 0,029 1,58 2,3 345 

4 0,020 0,035 0,58 1,0 150 

Bonduelle Hrášek 

v mírně slaném 

nálevu (100 mg) 

1 0,129 0,059 2,21 6,5 975 

2 0,142 0,066 2,15 7,1 1 065 

3 0,137 0,060 2,29 6,9 1 035 

4 0,147 0,072 2,04 7,4 1 110 
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Obrázek 40: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze sterilované zeleniny Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle Hrášek v mírně slaném 

nálevu 

 

Běh DNA Opakování 

Množství DNA ve 

směsi pro PCR 

(ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(B. oleracea) 
 2 ++ 

4 

Bonduelle Hrášek v mírně 

slaném nálevu 

1 13,0 ̶ 

5 2 14,2 ̶ 

6 3 13,8 ̶ 

7 4 14,8 ̶ 

8 

Halali- směs pod 

svíčkovou 

1 3,4 ̶ 

9 2 5,8 ̶ 

10 3 4,6 ̶ 

11 4 2,0 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován. 
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Obrázek 41: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (220 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze sterilované zeleniny Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle Hrášek v mírně slaném 

nálevu 

 

Běh DNA Opakování 
Množství DNA ve směsi 

pro PCR (ng∙μL-1) 
Produkt PCR  

1 Negativní kontrola  ̶ ̶ 

2 DNA standard  ̶ 
100 bp 

žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(B. oleracea) 
 2 + 

4 Halali- směs pod 

svíčkovou 

1 5,8 ̶ 

5 2 4,6 + 

6 Bonduelle Hrášek v mírně 

slaném nálevu 

1 14,2 + 

7 2 14,8 ̶ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶  produkt PCR nebyl detegován.  

→ DNA byla izolována v koncentracích 1,0-2,9 ng∙μL1 z Halali- směs pod svíčkovou 

a o koncentracích 6,5-7,4 ng∙μL-1 z Bonduelle Hrášek v mírně slaném nálevu. 

→ Na agarosovém gelu nebyly detegovány amplikony o velikosti 700 bp po amplifikaci 

izolovaných DNA. 

→ Na agarosovém gelu byly slabě detegovány produkty PCR o velikosti 220 bp po 

amplifikaci izolovaných DNA.  

5.15 Souhrn výsledků 

V Tabulce 23 je souhrnné shrnutí výsledků izolace DNA magnetickými částicemi ze 

zeleniny a zeleninových potravinových výrobků. Je uvedeno množství navážky, příprava 
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homogenátu použitého pro izolaci DNA, průměrné množství izolované DNA a její 

amplifikace v testovaných PCR (detekce produktu PCR dlouhého 700 bp a 220 bp). 

Tabulka 23: Souhrnné výsledky izolace a amplifikace DNA ze zeleniny a zeleninových 

potravinových výrobků 

Zelenina/Výrobky 
Množství výrobku 

(mg) 
Homogenizace 

Průměrné* 

množství DNA 

(ng∙μL-1) 

Detekce produktů 

PCR 

700 bp 220 bp 

Čerstvá brokolice 300 A 81,7 +  

Mražená brokolice 300 A 46,5 +  

Odšťavněná zeleninová šťáva 100a A 4,1 +  

Zeleninové výlisky 100 A 6,0 +  

Zeleninový nápoj smoothie 300a A 3,9 ̶  

B 4,1 +  

Zeleninový nápoj v prášku 

Fit-day 

smoothie green 

100 B 25,1 ̶ ̶ 

Cereální tyčinka 

Cerea 

NewBar 

Řepa & rybíz 

300 A 24,9 +  

Cereální tyčinka 

Cerea 

NewBar 

Brokolice & hrášek 

300 A 44,9 +  

Koření Chef’s Serious Blends 100 A 5,6 +  

Koření Dodatek jedem 

(zelenjava v soli) 
100 A 3,1 +  

Strážnické brambůrky solené 100 B 2,1 ̶ + 

Zeleninové lupínky  

Tretter’s řepa 
100 B 2,2 ̶ + 

Zeleninové lupínky  

Tretter’s celer 
100 B 9,7 ̶ + 

Halali  

směs pod svíčkovou 
100 A 2,0 ̶ + 

Bonduelle 

Hrášek v mírně slaném nálevu 
100 A 7,0 ̶ + 

Mražená pažitka 100 A 6,2 +  

Mražená petržel 100 A 5,0 +  

Mražený špenát 100 A 2,8 ̶ + 

* Průměrná hodnota ze čtyř opakování 

A = homogenát s CTAB pufrem + směs chloroform-oktanol 

B = homogenát s CTAB pufrem + směs chloroform-oktanol + přesrážení isopropanolem 
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+ produkt PCR detegován;   ̶   produkt PCR nedetegován 

a…množství výrobku v μL 

5.16 Testování separace magnetických částic s DNA magnetickou jehlou a 

magnetickým separátorem 

Magnetická jehla umožňuje přenést DNA navázanou na magnetických částicích do čisté 

eppendorfky a zabránit tak přenosu znečišťujících látek na stěnách zkumavky do DNA. 

Porovnání izolace DNA navázené na magnetických částicích separovaných magnetickou 

jehlou a magnetickým separátorem bylo provedeno u dvou výrobků: zeleninový nápoj 

smoothie a zeleninový nápoj v prášku Fit-day smoothie green. Bylo testováno použití dvou 

separačních směsí s různým množstvím PEG a amplifikace této DNA v PCR. 

5.16.1 Zeleninový nápoj smoothie a zeleninový nápoj v prášku FIT-day smoothie green  

Separační směs pro izolaci DNA ze zeleninového nápoje smoothie (100 μL) (4.2.1.5.) a ze 

zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green (100 mg) (4.2.1.6.) obsahovala 16 % 

PEG. K přípravě homogenátu byl použit pufr s CTAB a směs chloroform-oktanol (4.2.2, 

4.2.3, 4.2.5). K izolaci částic s navázanou DNA byla testována magnetická jehla (MJ) 

(4.2.5.2). Pro porovnání byl použit magnetický separátor (MS) (4.2.5.1). Každá izolace 

proběhla ve dvou opakováních. Výsledky spektrofotometrického stanovení (4.2.6) jsou na 

Obrázku 42 a hodnoty v Tabulce 24. PCR byla provedena dle 4.2.7. Agarosová gelová 

elektroforéza produktů PCR je na Obrázku 43. 

Obrázek 42: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA navázaná 

na magnetických částicích byla izolovaná ze zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového 

nápoje v prášku Fit-day smoothie green magnetickou jehlou a magnetickým separátorem 
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Tabulka 24: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 

zeleninového nápoje smoothie (100 μl) a ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie 

green (100 mg) ve čtyřech opakováních 

DNA Opakování 
Způsob 

izolace 
A260nm A280nm A260nm/A280nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Zeleninový 

nápoj smoothie 

(100 μL) 

1 
MJ 

0,572 0,430 1,33 28,6 4 290 

2 0,550 0,427 1,29 27,5 4 125 

3 
MS 

0,015 0,026 0,58 0,8 120 

4 0,004 0,127 0,03 0,2 30 

Zeleninový 

nápoj v prášku 

Fit-day smoothie 

green (100 mg) 

1 
MJ 

0,482 0,384 1,25 24,1 3 615 

2 0,344 0,274 1,25 17,2 2 580 

3 
MS 

0,461 0,260 1,77 23,0 3 450 

4 0,597 0,332 1,80 29,8 4 470 

MJ = magnetická jehla 

MS = magnetický separátor 

Obrázek 43: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie 

green izolované magnetickými částicemi separované magnetickou jehlou a magnetickým 

separátorem 

 

Běh DNA  Opakování 
Způsob 

izolace 

Množství 

DNA ve směsi 

pro PCR 

(ng∙μL-1) 

Produkt PCR  

1 Negativní kontrola   ̶ ̶ 

2 DNA standard   ̶ 100 bp žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(N. tabacum) 
  2 +++ 

4 Zeleninový nápoj 

smoothie 

1 

Magnetická 

jehla 

57,2 ++ 

5 2 55,0 + 

6 Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 48,2 + 

7 2 34,4 + 

8 Zeleninový nápoj 

smoothie 

1 

Magnetický 

separátor 

1,6 + 

9 2 0,4 + 

10 Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 46,0 ++ 

11 2 59,6 ++ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶   produkt PCR nebyl detegován. 
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→ Ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green byla izolována DNA 

o koncentraci 17,2-29,8 ng∙μL-1 → nebyl rozdíl v separaci částic magnetickou jehlou 

a magnetickými částicemi. Naproti tomu, při izolaci DNA ze zeleninového nápoje smoothie 

byl zjištěn výrazný rozdíl → výhodnější bylo použít magnetické jehly.  

→ DNA byla izolována v kvalitě pro PCR. 

→ Na agarosovém gelu byly detegovány amplikony. Intenzivnější amplikony byly 

detegovány po amplifikaci DNA izolované ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie 

green. 

5.16.2 Porovnání dvou druhů separačních směsí s 8 nebo 16 % PEG 

Byla testována separace částic magnetickým separátorem a magnetickou jehlou 

s navázanou DNA ze zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového nápoje v prášku 

Fit-day smoothie green pomocí magnetické jehly a magnetického separátoru ze dvou druhů 

separačních směsí (4.2.5, Tabulka 4a a 4b). Příprava homogenátů byla provedena za použití 

pufru s CTAB a chloroformoktanolu (4.2.2, 4.2.3, 4.2.5). Eluce DNA byla provedena do 

150 μL TE pufru. Separační směsi se lišily množstvím PEG 6000 (8 a 16 %) a množstvím 

homogenátu použitého pro separaci. Výsledky spektrofotometrického měření jsou na 

Obrázcích 44 a 45. Hodnoty spektrofotometrického měření jsou v Tabulce 25 a 26. Každá 

izolace byla provedena ve dvou opakováních. Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR 

je na Obrázku 46. 

Obrázek 44: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná ze zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day 

smoothie green ze separačních směsí s obsahem 8 a 16 % PEG 600 magnetickou jehlou (MJ). 
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Tabulka 25: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 

zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green. 

Separační směs obsahovala 8 a 16 % PEG 6000. Separace částic s DNA byla provedena 

magnetickou jehlou (MJ) ve dvou opakováních. 

DNA 
Separační 

směs + MJ 
A260nm A280nm A260nm/A280nm A260nm/A230nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

(100 mg) 

16 % PEG 

6000 

+ 

75 μL 

homogenátu 

s DNA 

0,543 0,407 1,33 1,14 27,2 4 080 

0,272 0,206 1,32 1,07 13,6 2 040 

Zeleninový nápoj 

smoothie (100 μL) 

0,736 0,546 1,35 1,17 36,8 5 520 

0,502 0,372 1,35 1,14 25,1 3 765 

Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

(100 mg) 

8 % PEG 

6000 

+ 

125 μL 

homogenátu 

s DNA 

0,319 0,234 1,36 1,05 16,0 2 400 

0,374 0,277 1,35 1,09 18,7 2 805 

Zeleninový nápoj 

smoothie (100 μL) 

0,393 0,285 1,38 1,05 19,6 2 940 

0,268 0,201 1,33 1,01 13,4 2 010 

 

Obrázek 45: Grafické znázornění závislosti absorbance DNA na vlnové délce. DNA byla 

izolovaná ze zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day 

smoothie green ze separačních směsí s obsahem 8 a 16 % PEG 6000 magnetickým 

separátorem (MS). 
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Tabulka 26: Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA izolované ze 

zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green. 

Separační směs obsahovala 8 a 16 % PEG 6000. Separace částic s DNA byla provedena 

magnetickým separátorem (MS) ve dvou opakováních. 

DNA  
Separační 

směs + MS 
A260nm A280nm A260nm/A280nm A260nm/A230nm c (ng∙μL-1) DNA (ng) 

Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

(100 mg) 

16 % PEG 

6000 

+ 

75 μL 

homogenátu 

s DNA 

0,193 0,102 1,90 1,59 9,7 1 455 

0,321 0,171 1,88 1,56 16,0 2 400 

Zeleninový nápoj 

smoothie (100 μL) 

0,071 0,052 1,37 1,48 3,6 540 

0,055 0,027 2,08 1,03 2,8 420 

Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

(100 mg) 

8 % PEG 

6000 

+ 

125 μL 

homogenátu 

s DNA 

1,284 0,691 1,86 0,96 64,2 9 630 

1,322 0,711 1,86 1,02 66,1 9 915 

Zeleninový nápoj 

smoothie (100 μL) 

0,027 0,014 1,95 0,62 1,4 210 

0,075 0,040 1,87 0,50 3,8 570 

 

Obrázek 46: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (700 bp). Amplifikovaná byla 

DNA ze zeleninového nápoje smoothie a ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie 

green. Magnetické částice s navázanou DNA byly izolovány magnetickou jehlou 

a magnetickým separátorem. 

 

Běh DNA Separace 
Separační 

směs 
Opakování 

Množství DNA 

ve směsi pro 

PCR (ng∙μL-1) 

Produkt 

PCR  

1 Negativní kontrola    ̶ ̶ 

2 DNA standard    ̶ 
100 bp 

žebříček 

3 
Pozitivní kontrola  

(B. oleacea) 
   2 +++ 
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Pokračování Obrázku 46: 

4 Zeleninový nápoj 

smoothie 

Magnetická 

jehla 

16 % PEG 

6000 

1 73,6 ̶ 

5 2 50,2 ̶ 

6 Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 54,4 ̶ 

7 2 27,2 ̶ 

8 Zeleninový nápoj 

smoothie 
8 % PEG 

6000 

1 39,2 ̶ 

9 2 26,8 ̶ 

10 Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 32,0 ̶ 

11 2 37,4 ̶ 

12 Zeleninový nápoj 

smoothie 

Magnetický 

separátor 

16 % PEG 

6000 

1 7,2 ̶ 

13 2 5,6 ̶ 

14 Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 19,4 ++ 

15 2 32,0 ++ 

16 Zeleninový nápoj 

smoothie 
8 % PEG 

6000 

1 2,8 ̶ 

17 2 7,6 ̶ 

18 Zeleninový nápoj 

v prášku Fit-day 

smoothie green 

1 128,4 ++ 

19 2 132,2 ++ 

+/ ̶ ,+, ++, +++ produkt PCR detegován v různé intenzitě, 

 ̶   produkt PCR nebyl detegován. 

→ Koncentrace izolované DNA závisí na druhu výrobku. U zeleninového nápoje smoothie 

byla vyšší koncentrace izolované DNA při použití magnetické jehly a 16 % roztoku PEG. 

U zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green bylo nejvíc DNA izolováno za 

použití magnetického separátoru a 8 % PEG 6000 (64,2-66,1 ng∙μL-1).  

→ Při použití magnetické jehly bylo výhodnější použít 16 % PEG 6000 pro izolaci většího 

množství DNA. Při použití magnetického separátoru bylo vhodnější použít 8 % PEG 6000. 

→ Na agarosovém gelu byly detegovány produkty PCR (700 bp) po amplifikaci DNA, která 

byla izolovaná ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green za použití 

magnetického separátoru.  

5.17 PCR v reálném čase 

Polymerázová řetězová reakce v reálném čase byla provedena dle kapitoly 4.2.8 s primery 

5.8S a 18S s DNA izolované z čerstvé brokolice (4.2.1.3), z domácí zeleninové šťávy 

a z výlisků vzniklých při odšťavňování (4.2.1.4). Amplifikace byla provedena ve třech 

opakováních. Na Obrázku 47 jsou amplifikační křivky DNA izolované z domácí zeleninové 

šťávy, z výlisků vzniklých při odšťavňování a negativní kontroly. Na Obrázku 48 je 

kalibrační křivka. Na Obrázku 49 je analýze křivek tání. 

Obrázek 47: Amplifikační křivky DNA izolované z domácí zeleninové šťávy a z výlisků 

vzniklých při odšťavňování ve třech opakováních 
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 DNA Opakování Koncentrace (ng∙μL-1) 

 Čerstvá brokolice 

1 0,576 

2 0,313 

3 0,850 

 

Odšťavněná 

zeleninová šťáva 

(brokolice, řepa) 

1 50,161 

2 81,421 

3 29,343 

 

Zeleninové 

výlisky 

(brokolice, řepa) 

1 0,987 

2 0,696 

3 1,499 

 
Negativní 

kontrola 
 0,002 

 

Obrázek 48: Kalibrační křivka 
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Obrázek 49: Analýza křivek tání  

→ DNA izolovaná z čerstvé brokolice, domácí zeleninové šťávy a ze zeleninových výlisků se 

amplifikovala v PCR v reálném čase. Teplota tání DNA izolované z čerstvé brokolice byla 

Tm = 86,46 °C, DNA izolované z odšťavněné zeleninové šťávy byla Tm = 87,11 °C a teplota 

tání DNA izolované ze zeleninových výlisků byla Tm = 86,11 °C. 

5.18 Restrikční analýza produktu PCR 

Restrikční analýza produktů PCR po amplifikaci DNA izolované z čerstvé brokolice byla 

provedena dle 4.2.9. Agarosová gelová elektroforéza probíhala dle 4.2.10 na 1,5 % gelu při 

60 V po dobu 2 hodin. Výsledek gelové elektroforézy restrikčních fragmentů je na Obrázku 

50. Na Obrázku 51 je teoretický výsledek agarosové gelové elektroforézy po restrikčním 

štěpení enzymem EcoRV produktu PCR z brokolice (Brasicca oleracea) (in silico analýza). 

Na Obrázku 52 je sekvence 18S Brasicca oleracea s vyznačenými místy pro připojení 

primerů a s rozpoznávacími sekvencemi pro restrikční enzymy BstNI a EcoRV. 
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Obrázek 50: Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR (asi 700 bp) po restrikčním 

štěpení enzymem EcoRV. Aplifikovaná byla DNA z čerstvé brokolice. 

 

Běh 
Doba štěpení Produkty štěpení 

(bp) 

1 0 700 

2 přes noc asi 500, 130, 100 

3 2 hodiny asi 500, 130, 100 

4  100 bp žebříček 

→ Po štěpení produktu PCR restrikčním enzymym EcoRV byly na agarosovém gelu 

detekovány intenzivní restrikční fragmenty o délce přibližně 500 bp a méně intenzivní široký 

krátký fragment (dvojbend) mezi 100 až 200 bp. 
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Obrázek 51: Teoretický výsledek agasrosové gelové elektroforézy produktů PCR z DNA 

izolované z Brasicca oleracea  po restrikčním štěpení enzymem EcoRV [17] 
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Obrázek 52: Sekvence amplikonu 18S-ITS1-5.8S brokolice (Brasicca oleracea) [17] 
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6. DISKUZE 

6.1 Příprava vzorků pro izolaci DNA 

Homogenáty byly připraveny ze zeleniny a ze zeleninových výrobků po smíchání s pufrem 

CTAB a merkaptoethanolem mechanickým zpracováním kopistem ve vymraženém kovovém 

bločku. Tento způsob homogenizace byl testován již dříve v diplomové práci Ing. Trojánka. 

[17] Homogenizace byla jednodušší u výrobků tekutých a mletých (zeleninový nápoj 

smoothie, zeleninový nápoj v prášku Fit-day smoothie green, kořenící směsi, Halali, 

Bonduelle hrášek), než u ostatních výrobků (Strážnické brambůrky solené, zeleninové lupínky 

Tretter’s řepa & celer, cereální tyčinky NewBar). Homogenizace v kovovém bločku probíhala 

5 minut, což bylo dostatečné pro homogenizaci všech výrobků. 

Po 30 minutové inkubaci při 60 °C v závislosti na testování přípravy homogenátů byla do 

některých zkumavek přidána směs chloroform-oktanol a následovala centrifugace. Po 

centrifugaci byla odebrána horní vodná vrstva obsahující DNA. U vzorků, které byly 

přesráženy chloroform-oktanolem se horní vrstva odebírala výrazně lépe než u vzorků bez 

chloroform-oktanolu. Proto byl pro izolaci použit přídavek směsi chloroform-oktanol 

u zeleninových výrobků: zeleninový nápoj smoothie, zeleninový nápoj v prášku Fit-day 

smoothie green, cereální tyčinka NewBar (řepa & rybíz, brokolice & hrášek), směsi koření 

(Chef’s Serious Blends a Dodatek jedem), Strážnické brambůrky solené, zeleninové lupínky 

Tretter’s řepa a celer, Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle hrášek. Chloroform-oktanol 

slouží k přečištění DNA (deproteinace). [34] 

Při izolaci DNA ze vzorků Cereální tyčinka NewBar řepa&rybíz a NewBar 

brokolice&hrášek se nad vodnou vrstvou s DNA tvořila tuková vrstva, stejně jako je popsáno 

v protokolu R.S. Sangwana [15]. Tuková vrstva komplikovala odebrání vodné fáze a musela 

být proražena špičkou.  

U zeleninových výlisků a smažených výrobků (Strážnické brambůrky solené, zeleninové 

lupínky Tretter’s řepa & celer) se po centrifukaci neoddělily jednotlivé vrstvy dostatečně, 

protože zbytky výrobků do sebe částečně nasákly vodnou vrstvu s DNA. Tato vodná vrstva 

byla odebírána i s částí proteinové mezivrstvy. 

6.2 Izolace DNA magnetickými částicemi 

Pro izolaci DNA byly použity magnetické částice (PGMA) (poly(glycidylmetakrylátové) 

obsahující karboxylové skupiny. Magnetické částice využívají magnety pro usnadnění izolace 

DNA. Toto bylo dokázáno více autory. [4] Při použití vhodné izolační směsi může být 

provedena izolace DNA přímo z hrubých buněčných lyzátů. [25] To bylo ukázáno i v této 

práci, kdy byly použity různě přečištěné homogenáty s CTAB pufrem. 

Pro separaci magnetických částic s navázanou DNA z roztoku byl testován magnetický 

separátor a magnetická jehla. Odebírání magnetických částic jehlou bylo provedeno čtyřikrát, 

protože při přechodu fázového rozhraní v separační směsi s 16 % PEG se některé magnetické 

částice na jehle neudržely a spadly do roztoku. Výhodou magnetické jehly je, že vychytané 
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částice s navázanou DNA mohou být přeneseny do čisté zkumavky. Tím se zabrání uvolnění 

nečistot přichycených na stěnách zkumavky do roztoku s DNA. 

6.3 Spektrofotometrické měření koncentrace DNA a stanovení čistoty DNA 

Koncentrace a čistota izolované DNA byla změřena na NanoDropu 2000. Nejčistší DNA 

byla izolovaná z čerstvé a mražené brokolice, kde poměr A260nm/A280nm byl 1,8-1,9. Většina 

DNA byla znečištěna proteiny, protože poměr A260nm/A280nm byl menší než 1,8. Poměr 

A260nm/A230nm> 2 značí čistou DNA. Nízká hodnota tohoto poměru znamená znečištění DNA 

polyfenolickými látkami, příp. polysacharidy; hodnoty A230nm jsou ale zatíženy 

experimentálními chybami. Hodnoty A260nm/A230nm> 2 byly zjištěny pouze u čerstvé 

a mražené brokolice, ostatní výrobky byly znečištěny (zeleninový nápoj smoothie, zeleninový 

nápoj v prášku Fit-day smoothie green, cereální tyčiny NewBar, kořenící směsi). [35] 

6.4 Amplifikace DNA 

6.4.1 Amplifikace DNA z čerstvé a zmražené zeleniny 

Neředěná DNA izolovaná z čerstvé bulvy cibule se amplifikovala s primery 5.8S for 

a 18S rev, produkt PCR dlouhý 700 bp. 10x ředěná DNA izolovaná z čerstvé bulvy cibule 

(kapitola 5.5) se neamplifikovala a nebyla detegována na gelu kvůli malému množství DNA 

v PCR směsích. Intenzivní amplikony byly detegovány po amplifikaci DNA izolované 

z homogenátů v CTAB pufru s přídavkem směsi chloroform-oktanol. Použití přečištěné DNA 

do směsi pro PCR vedlo k účinnější amplifikaci DNA. Pro další izolace DNA byla použita 

směs chloroform-oktanol rovněž kvůli jednoduššímu odebírání supernatantu s DNA. 

DNA izolovaná z mražené zeleniny (brokolice, pažitka, petžel) se amplifikovala s primery 

5.8S for a 18S rev, produkt PCR dlouhý 700 bp. Amplikony byly detegovány na agarosovém 

gelu. DNA ze zmrazeného špenátu se však neamplifikovala pravděpodobně kvůli nízkému 

množství DNA nebo kvůli degradaci DNA. DNA izolovaná z ostatní zmražené zeleniny se 

amplifikovala s uvedenými primery (5.8S for a 18S rev). Je možné, že zmrazení je prevence 

proti nukleázové aktivitě, která může degradovat DNA v rozmrazené tkáni. [5] 

6.4.2 Amplifikace DNA z odšťavněné zeleninové šťávy 

Po amplifikaci DNA s primery 5.8S for a 18S rev byly na agarosovém gelu detegovány 

intenzivní amplikony o délce přibližně 700 bp po amplifikaci DNA izolované z domácí 

odšťavněné zeleninové šťávy a ze zeleninových výlisků. Jednalo se o šťávu připravenou 

z čerstvé brokolice a řepy, která nebyla dále ošetřena. 

6.4.3  Amplifikace DNA ze smoothie 

DNA ze zeleninového nápoje smoothie byla amplifikována až po dalším přečištění DNA 

srážením isopropanolem. Na agarosovém gelu byly slabě detekovány amplikony o délce 

přibližně 700 bp. Tento výrobek byl ošetřen vysokým tlakem, což způsobuje degradaci DNA. 

Toto tvrzení bylo dokázáno v práci Ying Chen a spol. (2005). Ten zjistil, že při míchání 

a lisování výrobků ze sojových bobů došlo k degradaci DNA z přibližně 408 na 190 bp. [30] 
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V protokolu uvedeném v diplomové práci Trojánka [17] bylo zjištěno, že mírně kyselé 

ošetření rostlin při zvýšené teplotě vede ke snížení efektivity PCR. Výrobek zeleninový nápoj 

smoothie obsahuje lisovanou pomerančovou a jablečnou šťávu a je ošetřený vysokým tlakem, 

což může být důvodem horší kvality a ampifikovatelnosti této DNA. [33] 

Při izolaci DNA ze zeleninového nápoje smoothie se jevila jako lepší metoda separace 

částic separační směsí s 16 % PEG za použití magnetické jehly než magnetického separátoru. 

Při izolaci DNA z dalšího výrobku - ze zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie 

green vycházely přibližně stejné hodnoty koncentrace a čistoty za použití magnetického 

separátoru i magnetické jehly.  

DNA izolovaná magnetickým separátorem a magnetickou jehlou se amplifikovala v PCR, 

ale ne ve všech opakováních. Je potřeba další optimalizace tohoto postupu u uvedených 

výrobků. 

6.4.4 Amplifikace DNA ze sušených výrobků 

Výrobky směsi koření jsou vyráběny v několika krocích, včetně sušení za tepla, mletí, 

míchání a/nebo fermentace. Tyto procesy nejsou standardizované, ale ovlivňují vlastnosti 

konečného výrobku. DNA může být v takto upraveném výrobku degradována na kratší 

fragmenty. V protokolu Tae Sun Kanga (2018) je citlivost PCR v reálném čase pro výrobky 

ze sušené zeleniny zvýšena tím, že PCR byla zaměřena na přítomnost cílových genů ve více 

kopiích. [28] 

Sekvence cílových genů by měla umožnit stanovit mezidruhové rozdíly, ale nikoliv 

intraspecifickou variabilitu. V této studii byly primery navrženy tak, aby nasedaly na krátké 

sekvence genů, které se vyskytují ve zpracovaných výrobcích. Díky tomu mohla být 

detegována červená paprika, zázvor, česnek a cibule. [28] Primery 5.8S for a 18S rev 

používané v této práci byly navrženy tak, aby vzniklé produkty PCR umožnily rozlišit různé 

rostlinné druhy. Tyto produkty PCR jsou dlouhé asi 700bp a byly detegovány po amplifikaci 

DNA izolované z různých výrobků, včetně DNA izolované ze sušené směsi koření Chef’s 

Serious Blends a Dodatek jedem (zelenjava v soli). To znamená, že DNA izolovaná ze 

sušených výrobků nebyla příliš degradována. Tento výsledek se liší od výsledku Tae Sun 

Kanga. [28] 

6.4.5 Amplifikace DNA z tepelně zpracovaných výrobků 

DNA izolovaná ze smažených výrobků Strážnické brambůrky solené, Tretter’s řepa a celer 

a ze sterilovaných výrobků Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle- Hrášek v mírně slaném 

nálevu se neamplifikovala s primery 5.8S for a 18S rev (700 bp amplikon). Teplo, použité při 

tepelném vede k poškození struktury DNA. [26]  

Délka amplikonu a množství DNA silně koreluje s dobou a teplotou zpracování 

výrobku. DNA se postupně láme na kratší fragmenty. V práci Ying Chen (2005) byla DNA 

z produktů ze sojových bobů degradována účinkem sterilace (121 °C, 30 sec) z 836 bp na 

162 bp. Proto je vhodnější amplifikovat kratší fragmenty pro ověření pravosti potraviny. Při 

amplifikaci DNA z tepelně zpracovaných výrobků (Strážnické brambůrky solené, Tretter’s 

řepa a celer a ze sterilovaných výrobků Halali- směs pod svíčkovou a Bonduelle- Hrášek 
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v mírně slaném nálevu) s primery 26S for a 26S rev (220 bp amplikon) byly detegovány 

produkty PCR po amplifikaci DNA izolované ze všech výrobků, což dokazuje tepelnou 

degradaci DNA při zpracování těchto potravin. Stejně jako v protokolu Trojánka, kdy PCR 

produkty amplifikované z DNA z nakládané červené řepy byly méně intenzivní než PCR 

produkty amplifikované z čerstvé řepy. [7, 30, 33] 

6.5 Štěpení produktu PCR restričními endonukleázami 

Produkt PCR z DNA izolované z čerstvé brokolice byl po přesrážení octanem sodným 

a ethanolem štěpen restrikční endonukleázou EcoRV. Po štěpení po dobu dvou hodin a přes 

noc byly na agarosovém gelu detegovány fragmenty o délce přibližně 500 a 130 bp. Tento 

výsledek se shoduje s teoretickým výsledkem (in silico analýza) na Obrázku 47, kde jsou 

zobrazeny fragmenty DNA získané štěpením produktu PCR z Brasicca oleracea.  
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7. ZÁVĚR 

Použitý postup mikroizolace DNA pomocí magnetických nosičů (v separační směsi 

s NaCl a PEG) je vhodný pro izolaci DNA v kvalitě pro PCR z homogenátů zeleniny 

(cibule, brokolice, pažitka, petržel, špenát) a zeleninových výrobků (zeleninový nápoj 

smoothie, zeleninový nápoj Fit-day smoothie green, cereální tyčinka NewBar řepa&rybíz 

a brokolice&hrášek, koření Chef’s Serious Blends, koření Dodatek jedem (zelenjava 

v soli), Strážnické brambůrky solené, zeleninové lupínky Tretter’s řepa a celer, Halali- 

směs pod svíčkovou, Bonduelle- hrášek v mírně slaném nálevu). 

 Příprava homogenátů a jejich přečišťování musí být optimalizováno v závislosti na 

použitém výrobku.  

 V případě výrobků s degradovanou DNA (v důsledku technologického zpracování) 

musí být použity primery amplifikující krátké úseky DNA.  
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

bp 

cDNA 

CTAB  

DNA 

dNTP 

dsDNA 

EDTA 

PCR 

PEG 

P(GMA)  

PVP 

PVPP 

rDNA 

RNA 

SDS 

 

páry bází  

komplementární DNA 

cetyl trimethylamonium bromid 

deoxyribonukleová kyselina 

deoxynukleosidtrifosfát 

dvouřetězcová deoxyribonukleová kyselina 

ethylendiamintetraoctová kyselina 

polymerázová řetězová reakce 

polyethylenglykol 

poly(glycidylmethakrylát) 

polyvinyl pyrollidon 

polyvinyl polypyrollidon 

ribosomální deoxyribonukleová kyselina 

ribonukleová kyselina 

dodecylsulfát sodný 
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Izolace a amplifikace DNA z vybraných zeleninových výrobků 
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Vysoká kvalita rostlinné DNA je důležitá pro další výzkum. Izolaci čisté DNA 

z rostlinných tkání a buněk brání přítomnost sekundárních metabolitů a jiných látek, které 

jsou izolovány s genomovou DNA a mohou interferovat s enzymatickými reakcemi jako je 

polymerázová řetězová reakce. Při technologickém zpracování zeleninových potravin, např. 

teplem, ošetření tlakem, fermentací, nebo snížením pH může docházet k degradaci DNA na 

kratší fragmenty. V případě takto upravených výrobků je vhodné použít primery amplifikující 

kratší úseky DNA. 

Cílem práce byla mikroizolace rostlinné DNA magnetickými částicemi v kvalitě pro 

polymerázovou řetězovou reakcí z vybraných zeleninových výrobků: (1). 100 μL domácí 

zeleninové šťávy z řepy a brokolice, (2). 100 mg zeleninových výlisků z řepy (Beta vulgaris) 

a brokolice (Brassica oleracea), (3). 100 μL zeleninového nápoje smoothie, (4) 100 mg 

zeleninového nápoje v prášku Fit-day smoothie green. K homogenizaci výrobků byl použit 

pufr s CTAB a merkaptoethanolem s přídavkem směsi chloroform-oktanol (24:1). Separace 

DNA z homogenátů byla provedena magnetickými částicemi P(GMA) s karboxylovými 

funkčními skupinami. Spektrofotometricky byla stanovena koncentrace a čistota izolované 

DNA. Polymerázová řetězová reakce byla provedena s primery 5.8S for a 18S rev navrženými 

pro amplifikaci rostlinné ribosomální DNA (rDNA). Amplikony o přibližné délce 700 bp byly 

detegovány agarosovou gelovou elektroforézou.  

V práci bylo dokázáno, že pomocí magnetických mikročástic je možné přímo (bez 

přesrážení isopropanolem) izolovat rostlinnou DNA v kvalitě pro PCR z domácí zeleninové 

šťávy a ze zeleninových výlisků. DNA z ostatních výrobků se amplifikovala až po další 

purifikaci homogenátů přesrážením isopropanolem.   

 

Klíčová slova: zelenina, zeleninové potravinové výrobky, rostlinná DNA, isolace DNA, 

homogenizace, polymerázová řetězová reakce 

 


