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ABSTRAKT 

Byl optimalizován postup mikroizolace DNA v kvalitě pro PCR z vybraných čerstvých 

a sušených semen luštěnin a potravinových výrobků obsahujících luštěniny (humus). Pro 

optimalizaci byly použity magnetické mikročástice PGMAox a optimální navážka rostlinných 

a potravinových materiálů byla zvolena 200 mg. Pro čerstvé rostlinné materiály byl zvolen 

izolační postup zahrnující použití lyzačního roztoku s CTAB o objemu 500 μL, 1 μL  

β-merkaptoethanolu a 500 μL směsi chloroform-oktanol. Pro izolaci DNA ze sušených semen 

luštěnin a potravinových výrobků byl navýšen objem lyzačního roztoku s CTAB na 1 000 μL. 

Pro dosažení vyšší čistoty DNA byly některé připravené homogenáty přesráženy 

isopropylalkoholem. 

Optimalizovaný proces izolace DNA byl použit při přípravě homogenátu z potravinových 

výrobků, ze kterých byla izolována DNA různými magnetickými nosiči. Pro srovnání 

magnetických nosičů byly použity neporézní nosiče poly(glycidylmethakrylát) PGMAox, 

poly(2-hydroxyethylmethakrylát-co-glycidylmethakrylát) P(HEMA-co-GMA)ox, pokryté 

karboxylovými skupinami a porézní hypersíťované mikročástice poly(styren-co-

divinylbenzen) HPS-B-M-22-NH2, magnetické porézní sklo MPG a nanočástice oxidů železa 

pokryté poly(L-lysinem) PLL. V průměru nejvyšší koncentrace a nejlepší čistota DNA byla 

izolována použitím magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox a PGMAox.  

 

ABSTRACT 

Micro-isolation of PCR-ready from fresh and dried legumes seeds and food products containing 

legumes (hummus) was tested. For optimization process magnetic microparticles PGMAox was 

used. Optimum weight plants and food material was 200 mg. For isolation of DNA from fresh 

legumes, mixture containing 500 μL of CTAB extraction buffer, 1 μL β-mercaptoethanol and 

500 μL chloroform-octanol was used. For isolation of DNA from dried legumes seeds and food 

products volume of CTAB extraction buffer was increased to 1 000 μL. To achieve higher 

purity of DNA some prepared homogenates was precipitate by isopropylalcohol. 

The optimized process of DNA isolation was used to prepare a homogenate from food products 

which DNA was isolated by different types of magnetic carriers. For comparison, non-porous 

magnetic carriers poly(glycidyl methacrylate) PGMAox, poly(2-hydroxyethyl methacrylate-

co-glycidyl methacrylate) P(HEMA-co-GMA)ox covered by carboxyl groups and porous fully 

crosslinked microparticles poly(styrene-co-divinylbenzene) HPS-B-M-22-NH2, magnetic 

porous glass MPG and nanoparticles of iron oxides covered by poly(L-lysine) PLL were used. 

In average the highest concentration and the best purity of DNA was isolated by magnetic 

carriers P(HEMA-co-GMA)ox a PGMAox. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rostlinná DNA, izolace, magnetické nosiče, PCR. 

 

KEYWORDS 

Plant DNA, isolation, magnetic carriers, PCR. 
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1 ÚVOD 

Metody izolace DNA a její následná analýza jsou důležité v mnoha oblastech, jako je výzkum, 

medicína, kriminalistika, archeologie a jiné. V biotechnologických aplikacích, zejména v té 

rostlinné je při izolaci DNA největší překážkou přítomnost různých kontaminantů, které 

přispívají ke snížení čistoty izolované DNA a inhibují její amplifikaci v PCR. A proto je cílem 

vyvinout metodu, díky které by bylo možné izolovat nepoškozenou DNA bez kontaminantů. 

V minulosti bylo vyvinuto několik postupů izolace rostlinné DNA, ale vzhledem k rozmanitosti 

rostlinných druhů, se nepodařilo najít univerzální postup izolace pro všechny druhy. Je tedy 

nutné optimalizovat izolační postupy pro každý rostlinný druh, respektive část rostliny, zvlášť. 

Nalezení optimální metody izolace DNA je důležité i pro její další analýzu, například při 

prokazování autenticity různých složek potravin. Metody, které využívají magnetické mikro- 

a nanočástice mají určité výhody v porovnání s tradičními metodami, mezi které patří například 

fenol-chloroformová extrakce. Jsou zde odstraněny některé kroky, jako je centrifugace nebo 

použití toxických organických rozpouštědel. Magnetické nosiče je možné funkcionalizovat 

různými funkčními skupinami, a tak docílit vyšší koncentraci žádoucích molekul. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Významné luštěniny  

Termínem luštěniny se označují semena luskovin pro potravinářské a krmivářské účely. 

Luskoviny jsou velkou skupinou plodin patřících do čeledi bobovitých (Fabaceae). Do této 

čeledi se řadí asi 760 rodů a přibližně 20 tisíc druhů. Jedná se o třetí nejpočetnější čeleď 

cévnatých rostlin. Plodem je lusk obsahující semena, ve kterých jsou uloženy zásobní látky. 

Mezi nejvýznamnější rostliny z potravinářského hlediska patří hrách (Pisum sativum), čočka 

(Lens culinaris), cizrna (Cicer arietinum), sója (Glycine max), bob (Faba vulgaris) a plody rodu 

fazol (Phaseolus) [1, 2]. 

Sója luštinatá patří mezi nejhodnotnější a nejvíce pěstované luštěniny, a to z důvodu vysokého 

obsahu oleje v semenech. Produkce semen sóji rychle stoupá a zvyšuje se především produkce 

geneticky modifikované sóji. Olej obsahující nenasycené mastné kyseliny má pozitivní vliv na 

kardiovaskulární systém. V potravinářském průmyslu je sója zpracovávaná na výrobky různých 

typů, jako je sójová mouka, sójové nápoje, maso, tofu a další fermentované sójové produkty – 

tempeh, miso pasta a různé druhy sójových omáček. Významné je použití sójového 

extrahovaného šrotu ve výživě monogastrických zvířat (drůbež, prasata) [3].  

Druhou nejrozšířenější luštěninou na světe je po sóji cizrna beraní. Víc než 70 % světové 

produkce a konzumace cizrny je v Indii. Její pěstování je důležité pro zabezpečení dostatečného 

příjmu bílkovin v rozvojových zemích. Na základě barvy semena se cizrna dělí na dva hlavní 

druhy, a to Kabuli (původ Střední Východ a Středomoří) a Desi (původ Indie). Semena druhu 

Kabuli mají bílou až krémovou barvu a obvykle se používají pro lidskou konzumaci. 

Tmavohnědá barva semen je typická pro druh Desi používaná zejména pro krmivářské účely 

[4, 5]. Nejznámější potravinářský výrobek ze semen cizrny je hummus. Tradiční hummus 

pochází z oblasti Východního Středomoří a je vyroben z vařených rozmělněných semen cizrny, 

které jsou smíchány s tahini (sezamová pasta), olivovým olejem, citronovou šťávou a kořením. 

Vzhledem k vysokému podílu cizrny, je hummus dobrým zdrojem nejenom bílkovin, ale 

i vlákniny, škrobu, polynenasycených mastných kyselin, vitaminů a minerálů [6]. 

2.1.1 Složení luštěnin 

Z nutričního hlediska jsou luštěniny bohaté zejména na bílkoviny. Podle databáze USDA 

(United States Department of Agriculture) se obsah bílkovin pro vybrané luštěniny (bob 

obecný, cizrna beraní, čočka červená, hrách setý, sója luštinatá) pohybuje v rozmezí  

20,5–36,5 %, kde nejvyšší zastoupení má sója luštinatá. Obsah tuků u vybraných luštěnin je 

v rozmezí 1,16–19,9 %. Rovněž obsah tuků je nejvyšší u sóji luštinaté. Na sacharidy je bohatý 

zejména hrách setý, cizrna beraní a čočka červená, jejichž obsah se pohybuje kolem 60 %. 

V tabulce 1 je uvedené základní složení vybraných luštěnin [7].  
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Tabulka 1: Základní složení vybraných luštěnin, podle USDA [7]. 

 Bob obecný Cizrna beraní Čočka červená Hrách setý Sója luštinatá 

Bílkoviny (%) 26,12 20,47 23,91 23,82 36,49 

Tuky (%) 1,53 6,40 2,17 1,16 19,94 

Sacharidy (%) 58,29 62,95 63,10 63,74 30,16 

Vláknina (%) 25,00 12,20 10,80 25,10 9,30 

Draslík (%) 1,062 0,718 0,668 0,823 1,797 

Fosfor (%) 0,421 0,252 0,294 0,321 0,704 

Vápník (%) 0,103 0,057 0,048 0,037 0,277 

 

Mezi nejbohatěji zastoupené sekundární metabolity nejenom luštěnin, ale i další rostlin, patří 

polyfenolické sloučeniny. Polyfenolické sloučeniny se dělí do několika skupin. Největší 

skupinu fenolických sloučenin u rostlin zastupují flavonoidy. Do roku 2017 bylo identifikováno 

víc než 8 000 fenolických látek, zahrnující 4 000 flavonoidů. Jejich struktura sestává z 15 

uhlíkových atomů nacházejících se ve třech kruzích (C6-C3-C6) označeny jako A, B, C, nebo 

ve formě dvou aromatických kruhů (A, B) s tří-uhlíkatým můstkem ve formě heterocyklického 

kruhu (C) [8]. Flavonoidy se dále dělí do dvou tříd, a to na anthoxantiny a anthokyany. Mezi 

anthoxantiny patří flavonoly, flavony, isoflavony, flavanony a flavan-3-oly. K polyfenolickým 

látkám se řadí i fenolové kyseliny, které se dělí na deriváty benzoové a hydroxyskořicové 

kyseliny a stilbeny a lignany [9]. 

2.2 Izolace rostlinné DNA 

K izolaci DNA bylo vyvinuto několik protokolů a postupů. M.G. Murray a W.F. Thompson 

byli první vědci, kteří přišli v roce 1980 s metodou izolace rostlinné DNA [10]. Další postupy 

a protokoly byly vyvinuty vědci Doylem a Doylem, Rogersem a Bendichem a dalšími [11]. 

Tyto metody byly osvědčeny a dodnes jsou úspěšně používány. Avšak, žádná metoda není 

univerzálně použitelná pro všechny rostlinné druhy, proto každá metoda musí být modifikována 

pro určitý rostlinný druh. 

Kvalita a kvantita izolované DNA závisí na několika faktorech. Jedním z hlavních faktorů je 

typ a stáří rostlinné tkáně. Mladé a čerstvé tkáně jsou ideální pro izolaci DNA, protože obsahují 

velké množství buněk, mají nízký obsah škrobu a sekundárních metabolitů, a tím poskytují 

velké výtěžky DNA. Množství izolované DNA může být negativně ovlivněno přítomností 

některých látek, kontaminantů, jako jsou proteiny, polysacharidy anebo polyfenoly [11]. 

2.2.1 Izolace rostlinné DNA pomocí roztoku cetyl trimetylamonium bromidu (CTAB) 

Jedna z možných metod izolace DNA z rostlinné tkáně je použití detergentu  

cetyl trimetylamonium bromidu (CTAB). Metoda je založena na schopnosti tohoto detergentu 

vytvářet komplex s nukleovými kyselinami, který je při vysoké koncentraci solí rozpustný  
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(0,7 M NaCl), ale při snížené koncentraci solí (0,45 M NaCl) vytváří sraženinu. CTAB zároveň 

působí jako detergent, který uvolňuje DNA z membrán a proteinů. Na základě rozdílné 

rozpustnosti CTAB v porovnání s DNA je lze oddělit a získat dostatečně čistou rostlinnou DNA 

[12]. Základní složení extrakčního roztoku CTAB sestává z 2% CTAB,  

1,4 M NaCl, 20 mM EDTA a 100 mM tris(hydroxymetyl)aminomethan, (Tris)-HCl, pH 8,0. 

Původní protokol může být modifikován přídavkem proteinasy K nebo β-merkaptoethanolu 

[13]. 

2.2.2 Problémy při izolaci DNA 

Nejčastější problémy vyskytující se při izolaci DNA jsou přítomné kontaminanty. Tyto 

kontaminanty organické nebo anorganické povahy můžou inhibovat amplifikaci DNA v PCR. 

Příkladem anorganických inhibitorů jsou vápenaté ionty, avšak většina známých inhibitorů je 

organického původu. Jedná se zejména o fenol a polyfenoly, ethanol, polysacharidy a proteiny. 

Důležitá je ale koncentrace těchto látek, která určuje, jestli se projeví nebo neprojeví inhibiční 

efekt [14]. Způsoby odstranění určitých inhibitorů jsou popsány v následujících podkapitolách. 

2.2.2.1 Polysacharidy 

Polysacharidy jsou často se vyskytující interferující látky a jejich vysoká přítomnost má za 

následek zvýšenou viskozitu homogenátu, což může falešně navyšovat množství izolované 

DNA. Často se sráží s DNA a mění její konzistenci na lepkavou a viskózní. DNA 

kontaminovaná polysacharidy má tendenci se držet v komůrce během gelové elektroforézy 

[15]. Kromě toho, interferují s aktivitou enzymů jako jsou polymerázy, ligázy a restrikční 

endonukleázy. Pro jejich odstranění je vhodné použít roztok NaCl o koncentraci vyšší než  

0,5 M v kombinaci s kationickým detergentem CTAB, který pomáhá srážet DNA tím, že 

vytváří nerozpustný komplex s proteiny a kyselými polysacharidy, čímž je možné nukleové 

kyseliny z homogenátu izolovat. Další účinný způsob jejich odstranění je ředění izolované 

DNA nebo navýšení objemu extrakčního pufru, čímž se naředí přítomné inhibitory. [11, 15]. 

2.2.2.2 Polyfenoly 

Dalším kontaminantem negativně ovlivňující kvalitu izolované DNA jsou polyfenolické 

sloučeniny. Po uvolnění z rostlinného materiálu rychle podléhají oxidaci a ireverzibilně se 

vážou na fosfátové skupiny DNA, což může mít za následek inaktivaci některých enzymů [16]. 

Nejčastěji používané látky k eliminaci polyfenolů jsou polyvinylpyrrolidon (PVP) 

a polyvinylpolypyrrolidon (PVPP). Tyto látky fungují jako adsorbéry, zejména při nízkém pH. 

Tvoří komplexy s polyfenolickými sloučeninami a umožňují je separovat od DNA, čímž se 

sníží jejich koncentrace [11, 15]. 

2.2.2.3 Proteiny 

Proteiny jsou obecně odstraňovány použitím dodecylsulfátu sodného (SDS), dithiotreitolu 

(DTT) a β-merkaptoethanolu, které rozrušují strukturu proteinů. Dále je možné použít enzymy 

hydrolyzující proteiny, jako je proteinasa K. Běžně jsou proteiny odstraňovány extrakcí 

organickými rozpouštědly jako jsou fenol a chloroform ale nevýhodou je jejich toxicita 

a žíravost [11]. 
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2.2.3 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů 

Princip izolace nukleových kyselin pomocí magnetických nosičů z hrubých lyzátů buněk je 

jednoduchý a časově nenáročný. Separace spočívá v reverzibilní adsorpci nukleových kyselin 

na povrch magnetického nosiče v přítomnosti vysoké koncentrace chaotropních činidel nebo 

polyethylenglykolu. S pomocí vnějšího magnetického pole vyvolaného silným magnetem 

přiloženým ke stěně zkumavky obsahující suspenzi s magnetickými nosiči, dochází k efektivní 

a účinné separaci částic s navázanou DNA. Po separaci následuje promývací a eluční krok. 

K vzhledem velké viskozitě roztoku, v němž se odehrává adsorpce DNA na magnetický nosič, 

je žádoucí, aby magnetické částice nesly silné magnetické vlastnosti. [17]. V porovnání 

s tradičními, časově náročnými metodami, zahrnující extrakční a srážecí kroky a použití 

organických rozpouštědel jako je fenol a chloroform, je použití magnetických nosičů vhodnou 

alternativní metodou. Tím, že nejsou potřebné kroky jako centrifugace, srážení nebo filtrace je 

tato metoda časově méně náročná a riziko poškození vzorku je nižší [18]. Obrázek 1 ilustruje 

obecný schématický postup magnetické separace od přípravy magnetických částic, přes 

stabilizaci, funkcionalizaci částic až po samotnou magnetickou separaci. 

 

 

Obrázek 1: Obecný postup magnetické separace při přípravě vzorků pro biologickou analýzu. 

Převzato a upraveno dle [19].  

2.2.3.1 Historie magnetické separace 

Vlastnosti magnetických materiálů byly objeveny již v 6. století před naším letopočtem, ale pro 

separaci nebyli používány až do roku 1792, kdy byl podán patent Williamem Fullartonem 

popisující separaci u minerálů železa pomocí magnetu [20]. Rozeznává se magnetická separace 

pozitivní a negativní. Pojmem pozitivní separace se rozumí izolace konkrétních žádaných 

sloučenin nebo buněk. Separování nežádoucích složek se označuje jako negativní magnetická 

separace, která byla použita začátkem roku 1940 při čištění odpadní vody pomocí magnetických 
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oxidů železa [18, 21]. Dalším významným rokem byl rok 1998, kdy byl publikován patent 

s názvem purifikace a izolace DNA použitím magnetických částic [22]. Dnes je magnetická 

separace buněk, proteinů a nukleových kyselin v laboratořích běžně využívaná.  

2.2.3.2 Vlastnosti magnetických částic 

Magnetické částice musí splňovat určité požadavky (mít určité vlastnosti), zejména musí být 

chemicky stabilní při různých hodnotách pH, nesmí být toxické a měly by vykazovat minimální 

agregaci v suspenzi [17]. Dále musí být superparamagnetické. Superparamagnetické materiály 

mají vlastnosti získané kombinací paramagnetických a ferrimagnetických vlastností. Tyto 

materiály vykazují nulovou remanenci (zbytkový magnetismus); to znamená, že 

v nepřítomnosti externího magnetického pole je jejich průměrná magnetizace nulová.  

V důsledku toho, částice mají lepší dispergaci v roztoku a netvoří agregáty po odstranění 

magnetického pole [18].  

Magnetické mikročástice mají charakter kompozitních materiálů – jsou složeny ze složky 

zodpovědné za interakci s vnějším magnetickým polem (magnetické jádro) a složky 

diamagnetické, umožňující interakci s biologickým systémem tvořeným nejčastěji 

z polymerních materiálů (obal) [17]. 

2.2.3.3 Jádro magnetických částic 

Existuje mnoho magnetických materiálů s širokou škálou magnetických vlastností. Avšak, 

mnohé z nich jsou vysoce toxické, jako například kobalt a chrom. Proto jsou používány 

materiály založené na bázi oxidů železa. Jedná se zejména o magnetit a maghemit. 

Magnetit (Fe3O4) je běžný minerál patřící do spinelové skupiny, což je skupina krychlových 

materiálů, oxidů tvořících izomorfní řady o obecném složení AB2O4, kde A představuje Mg, 

Fe2+, Fe3+, Zn, Mn a B představuje Al, Fe3+, Fe2+ nebo Cr. Nejběžnější je zmiňovaný magnetit 

(FeO.Fe2O3). Jeho magnetické vlastnosti vycházejí z jeho struktury, kterou tvoří střídavé 

mřížky iontů železa Fe2+ a Fe3+ [23, 24]. 

Maghemit (γ-Fe2O3) má stejnou mřížkovou strukturu jako magnetit, ale všechny atomy železa 

jsou v oxidačním stavu Fe3+.  Obvykle je připravován oxidací magnetitu. Jako oxidační činidla 

jsou používána peroxid vodíku, dusičnan železitý nebo vzduch [25]. Z hlediska 

biomedicínských účelů se jedná o nejvhodnější materiál [24]. 

2.2.3.4 Obal magnetických částic 

Obal magnetického nosiče slouží ke stabilizaci, dispergaci a funkcionalizaci povrchu nosiče, 

brání agregaci či precipitaci magnetických částic a minimalizuje nežádoucí interakce 

v biologickém prostředí. Obal magnetického nosiče může nést funkční skupiny či specifické 

molekuly komplementárně interagující s biologickými funkčními molekulami, (například 

protilátky, afinitní ligandy, léčiva, značky). Tím se značně rozšiřuje spektrum použití 

magnetických nosičů [17]. 

Povrch magnetického jádra může být upraven přírodními nebo syntetickými polymery. Přírodní 

polymery používané zejména pro biomedicínské účely, z důvodu jejich biokompatibility jsou 

dextran, škrob nebo albumin. Mnoho přírodních polymerů nemá dostatečnou mechanickou 

pevnost a některé, například celulosa, jsou příliš tuhé pro tyto účely. Proto jsou používány 

syntetické polymery, jako je polyethylenglykol (PEG), polyvinylalkohol (PVA),  
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poly-L-mléčná kyselina (PLA) nebo historicky nejvíce používané polymery jako polystyren 

(PS) a polymethylmethakrylát (PMMA).  Jelikož tyto polymery vykazují určité nežádoucí 

vlastnosti, jako například hydrofobicitu, je dávaná přednost polymerům na bázi 

poly(glycidylmethakrylátu) PGMA a poly(2-hydroxyethylmethakrylátu) P(HEMA). P(HEMA) 

je využíván pro svou netoxicitu, biokompatibilitu v biomedicínských aplikacích a oxiranové 

skupiny PGMA můžou být snadno modifikovány hydrolýzou nebo oxidací. Pro pokrytí 

magnetických jader se používá i oxid křemičitý nebo zlato [24, 26, 27]. Polymery z celulózy, 

polystyrenu a polyakrylových derivátů můžou být funkcionalizované rozličnými skupinami, 

(aminové, karboxylové, hydroxylové) nebo sloučeninami jako streptavidin, biotin a různé 

protilátky [28].  

2.2.3.5 Fyzikální charakteristika  

Ideální tvar částic by měl být sférický z důvodu lepších hydrodynamických vlastností, což 

snižuje možnost poškození částic při mechanickém zacházení. Dalšími důležitými parametry 

jsou velikost částic a polydisperzita. Částice by měly být ideálně monodisperzní, což zajišťuje 

dobře definovatelné fyzikálně-chemické vlastnosti a předvídatelné magnetické chování. Další 

důležitou vlastností je pórovitost částic. Je-li cílová molekula malých rozměrů, měly by být 

použity neporézní částice, aby se zabránilo difuzi hmoty přes póry [18].  

2.2.3.6 Syntéza magnetických částic 

Metody syntézy magnetických částic se zaměřují na přípravu práškových materiálů 

obsahujících mikro- či nanočástice maghemitu, magnetitu, směsných oxidů železa nebo feritů 

[17]. Historicky, byl superparamagnetický magnetit připravován mletím magnetitu za mokra 

v organických rozpouštědlech, v přítomnosti velkého množství kyseliny olejové, jako 

povrchově-aktivní látky. Povrchově-aktivní látka usnadňuje mletí a zabraňuje aglomeraci částic 

[25]. Magnetické částice mohou být syntetizovány různými metodami jako je koprecipitace, 

termolýza organokovových prekurzorů, hydrotermální syntéza nebo sol-gel syntéza. 

Nejčastěji využívaná metoda syntézy magnetických částic je koprecipitace (srážení), z důvodu 

její jednoduchosti a schopnosti syntézy velkého množství částic. Tato metoda je vhodná pro 

produkci oxidů železa a spočívá v koprecipitaci železnatých a železitých iontů ve vodném 

roztoku za přítomnosti báze. Vlastnosti částic závisí na různých parametrech, a to na 

koncentraci a typu použitých solí a bází, pH, iontové síle a dalších faktorů [18]. Obecně lze 

reakci syntézy Fe3O4 vyjádřit následující rovnicí: (1) 

 

 Fe2+ + 2 Fe3+ + 8 OH− → Fe3O4 + 4 H2O (1) 

Zajímavým příkladem syntézy magnetických nanočástic jsou magnetotaktické bakterie, které 

produkují intracelulární krystaly magnetitu (Fe3O4), greigitu (Fe3S4) či pyrrhotitu (Fe7S8). Tyto 

biologicky syntetizované magnetické částice, magnetosomy, jsou v těle bakterie uspořádány do 

podélného řetězce a slouží bakteriím k orientaci v prostoru podél geomagnetického pole [17]. 

2.2.3.7 Polymerizace monomerů 

Různé monomery jsou polymerizovány v přítomnosti magnetických disperzí za vzniku 

magnetických mikročástic. V těchto systémech je důležitý typ a velikost magnetických částic, 

jejich polydisperzita, dobrá dispergace a stabilita ve vhodném médiu. K polymerizačním 
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technikám patří metody jako suspenzní, emulzní, mikroemulzní, miniemulzní nebo disperzní 

polymerizace [25].  

2.2.4 Vlastnosti a charakterizace vybraných magnetických nosičů 

Pro studium morfologie a velikosti povrchově modifikovaných magnetických  

nano- a mikročástic lze využít transmisní a skenovací elektronovou mikroskopii. K další 

charakterizaci je možné využít magnetizační měření, infračervenou spektroskopii, která slouží 

zejména k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin. Procentové 

zastoupení obalové vrstvy navázané na nosičích a tepelnou stabilitu lze určit pomocí termické 

analýzy [29].   

2.2.4.1  P(HEMA-co-GMA) 

Magnetické neporézní částice P(HEMA-co-GMA) se obvykle připravují disperzní 

kopolymerizací 2-hydroxymethakrylátu (HEMA) a glycidylmethakrylátu (GMA) 

v přítomnosti několika druhů magnetitů. Reakce probíhá ve směsi  

toluen-2-methylpropan-1-ol, stabilizována acetát-butyrát celulózou. K iniciaci reakce se 

používá dibenzoylperoxid. Částice magnetitů jsou pokryty kyselinou olejovou, 

polyethylenglykolem (PEG 6 000) a polyvinylpyrrolidonem PVP K 15 [30]. Tyto částice 

můžou být funkcionalizované karboxylovými skupinami, a to oxidací methylen hydroxylových 

skupin pomocí manganistanu draselného [31]. Obrázek 2 vlevo zobrazuje tyto magnetické 

částice.  

2.2.4.2 PGMA 

Magnetické neporézní částice PGMA se připravují stejně jako P(HEMA-co-GMA) disperzní 

kopolymerizací GMA v přítomnosti koloidních magnetických nosičů stabilizovaných 

kyselinou chloristou nebo hydroxidem tetramethylamonným. Reakce se stabilizuje PVP 

a k iniciaci se používá 2,2´-azobisisobutyronitril [30]. Karboxylové skupiny byly zavedeny 

hydrolýzou oxiranových skupin PGMA pomocí manganistanu draselného [31]. Tyto 

magnetické částice jsou zobrazeny na obrázku 2 vpravo. 

 

 

Obrázek 2: Magnetické částice zobrazeny pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Vlevo 

magnetické částice P(HEMA-co-GMA); vpravo magnetické částice PGMA. Obrázky převzaty 

z publikací [31] a [32]. 
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2.2.4.3 HPS-B-M-22-NH2 

Hypersíťované porézní mikročástice se připravují kopolymerizací styrenu a divinylbenzenu 

v acetonitrilovém médiu. K iniciaci se používá 2,2-azobisisobutyronitril. Obrázek 3 zobrazuje 

magnetické hypersíťované mikročástice poly (styren-co-divinylbenzen). Pro kopolymerizaci 

bylo použito 75 % divinylbenzenu [33].  

 

 

Obrázek 3: Magnetické hypersíťované mikročástice poly (styren-co-divinylbenzen) zobrazeny pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu [33].  

2.2.4.4 PLL 

Magnetické nanočástice se připravují precipitací Fe2+ a Fe3+ iontů ve vodné roztoku 

s přídavkem hydroxidu amonného. Oxidace se provádí chlornanem sodným. Suspenze 

připravených částic se smíchá s roztokem poly-L-lysinu [34]. Připravené nanočástice lze 

charakterizovat pomocí transmisní a skenovací elektronové mikroskopie. Obrázek 4 zobrazuje 

tyto částice zobrazeny pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. 

 

 

Obrázek 4: Magnetické částice oxidů železa pokryté poly-(L-lysinem), zobrazeny pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu [35]. 

2.2.4.5 Magnetické porézní sklo MPG 

Jádro MPG tvoří superparamagnetické oxidy železa a obal je tvořen porézním borosilikátovým 

sklem. Porozita těchto částic poskytuje velký povrch, čímž se zvyšuje možnost navázaní 

ligandů. Povrch lze upravovat různými funkčními skupinami. Tyto částice jsou hydrofilní, 
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mohou být vysušeny nebo zmraženy a následně snadno resuspendovány v kapalině bez inverzní 

agregace, takže je možné jejich dlouhodobé skladování. Jejich velikost je 5 μm s průměrem  

50 nm a velikostí povrchu 60 m2∙g–1. MPG je registrovaná značka vlastněná EMD Milipore 

Corporation a licencovaná společností Pure Biotech, LLC [36]. 

2.3 Posouzení kvality DNA a její ověření 

Existuje několik metod pro posouzení kvality izolované DNA. K nejjednodušší a nejrychlejší 

metodě patří spektrofotometrická analýza nukleových kyselin. Absorbance se měří při určitých 

vlnových délkách a z poměru absorbancí A260nm/A280 nm se určuje čistota nukleových kyselin. 

Pro čistou DNA se hodnota tohoto poměru uvádí v rozmezí 1,8 – 2,0. Hodnoty nižší, než 

optimální hodnota indikují znečištění proteiny, zatímco přítomnost RNA představují hodnoty 

vyšší než 2,0. U rostlinné DNA je vysoká pravděpodobnost, že bude znečištěna polysacharidy 

a polyfenoly. Přítomnost i těchto kontaminantů může být ověřena spektrofotometricky [11]. 

Pokud hodnoty poměru absorbancí při vlnových délkách 260 a 230 nm jsou menší než 2,0 lze 

předpokládat, že DNA je znečištěna polysacharidy, respektive jinými sloučeninami 

absorbujících v oblasti 230 nm [37]. 

K dalším metodám, kterými lze posoudit kvalitu izolované DNA patří polymerázová řetězová 

reakce (PCR), gelová elektroforéza nebo restrikční štěpení [38].  
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem první části práce bylo optimalizovat metodu mikroizolace DNA v kvalitě pro PCR 

z čerstvého rostlinného materiálu (lusk fazole se semenem), ze sušených rostlinných materiálů 

(semena luštěnin) a z potravinových výrobků (hummus s chilli). Byly použity magnetické 

mikročástice PGMAox. 

Cílem druhé části práce bylo srovnat 5 různých typů magnetických nosičů při izolaci DNA 

z potravinových výrobků (hummus s chilli a hummus s řepou). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál 

4.1.1 Přístroje a pomůcky 

− Běžné laboratorní pomůcky (špachtle, lžička, buničina, stojany) a laboratorní sklo  

− Centrifuga miniSpin plus 14 500 ot/min (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

− Eppendorfovy zkumavky (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

− Inkubační box UVC/T-AR, DNA/RNA, UV-cleaner box (BioSan, Riga, Litva) 

− Laboratorní váhy OHAUS CS 200 (Ohaus, New Jersey, USA) 

− Magnetický separátor (Dynal, Oslo, Norsko) 

− Mikropipety Discovery HTL (PZ HTL, Varšava, Polsko) 

− Mikrovlnná trouba PROLINE SM1 17 (SENCOR, ČR) 

− Minicentrifuga SPECTRAFUGE MINI (Labnet International, Woodbridge, USA) 

− NanoDrop 2 000 (Thermo Scientific, Wilmington, USA) 

− Rotor-Gene 6 000 (Corbet Research UK Ltd, Cambridge, United Kingdom) 

− Thermal cycler DNA Engine (BIO-RAD Lab., USA) 

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

− Thermocycler Minicycler™ (BIO-RAD Lab., USA) 

− Transilluminátor TVR- 3121 (Spectroline, Albany, USA) 

− Zařízení pro elektroforézu (OWL Buffer Puffer™, Loughborough, UK) 

− Zdroj elektrického napětí pro elektroforézu Enduro 300 V (Labnet International, 

Woodbridge, USA) 

4.1.2 Chemikálie 

− Agarosa pro elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN) 

− Cetyl trimethylammonium bromid – CTAB (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

− Ethanol pro UV spektrofotometrii (Merck, Darmstadt, SRN) 

− Ethidium bromid (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

− Ethylendiaminotetraoctová kyselina – EDTA (Serva, Heidelberg, SRN) 

− Fluorescenční barvivo Gold View (Ecoli, Bratislava, SR) 

− Hydroxid sodný (Penta, Chrudim, ČR) 

− Chlorid sodný (Penta, Chrudim, ČR) 

− Chloroform (PENTA, Chrudim, ČR) 

− Isopropanol (PENTA, Chrudim, ČR) 

− Kyselina boritá (PENTA, Chrudim, ČR) 

− Kyselina chlorovodíková (PENTA, Chrudim, ČR) 

− Oktanol (PENTA, Chrudim, ČR) 

− Polyethylenglykol 6 000 – PEG 6 000 (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA) 

− Tris-báze (Amresco, Solon, USA) 

− β-merkaptoethanol (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 
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4.1.3 Použité rostlinné materiály 

Pro mikroizolaci DNA byly použity části rostlin patřící do skupiny luštěnin uvedené v tabulce 

2.  

Tabulka 2: Použité rostlinné materiály. 

Název rostliny Použitá část rostliny Stav Fotografie  

Bob obecný 
(Faba vulgaris) 

Semeno  Sušené 

 

Cizrna beraní 
(Cicer arietinum) 

Semeno  Sušené 

 

Čočka červená 
(Lens culinaris) 

Semeno  Sušené 

 

Fazol obecný 
(Phaseolus vulgaris) 

Lusk se semenem  Čerstvé 

 

Hrách setý 
(Pisum sativum) 

Semeno  Sušené 

 

Praskavec ledencový 
(Psophocarpus 
tetragonolobus) 

Semeno  Sušené 

 

Sója luštinatá 
(Glycine max) 

Semeno Sušené 
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4.1.4 Použité potravinové výrobky 

Jako potravinové výrobky použité k izolaci DNA byly použity hummus s chilli a hummus 

s řepou zakoupené v běžné obchodní síti. Použité výrobky, jejich složení a výrobce jsou 

uvedeny tabulce 3. 

Tabulka 3: Použité potravinové výrobky, jejich složení, výrobce a fotografie. 

Název 

výrobku 

Hummus s feferony, pikantní – 

cizrnová pomazánka 

Hummus s červenou řepou – cizrnová 

pomazánka 

Složení 

53 % cizrna vařená, pitná voda, 

řepkový olej, sezamová pasta, olivový 

olej, 2,3 % feferony, jedlá sůl, koření, 

regulátory kyselosti: kyselina 

citronová, jablečná, vinná; konzervant: 

benzoan sodný 

38,8 % cizrna vařená, 37,4 % červená řepa 

vařená, pitná voda, řepkový olej, sezamová 

pasta, olivový olej, římský kmín, regulátory 

kyselosti: kyselina citronová, jablečná, 

vinná; konzervant: benzoan sodný 

Výrobce 

 

DELIMAX a.s. Česká republika 

 

DELIMAX a.s. Česká republika 

Fotografie 

výrobku 

  

4.1.5 Kontrolní DNA 

Jako kontrolní DNA byla použita DNA z Nicotiana tabacum o koncentraci 1 ng∙μL–1 a DNA 

z Brassica oleracea o koncentraci 1 ng∙μL–1. Tyto kontroly byly získány od RNDr. Aleše 

Kovaříka, CSc. z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. 

4.1.6 Magnetické nosiče 

Pro izolaci DNA byly použity různé typy magnetických nosičů. Porézní hypersíťované 

mikročástice poly(styren-co-divinylbenzen) HPS-B-M-22-NH2 a magnetické porézní sklo 

MPG, neporézní nosiče poly(2-hydroxyethylmethakrylát-co-glycidylmethakrylát) P(HEMA-

co-GMA)ox, poly(glycidylmethakrylát) PGMAox pokryté karboxylovými skupinami 

a nanočástice oxidů železa pokryté poly(L-lysinem) PLL.  

Všechny magnetické mikročástice byly použity v koncentraci 2 mg∙mL−1 a nanočástice PLL 

v koncentraci 0,2 mg∙mL−1. Částice byly syntetizovány na Ústavu makromolekulární chemie 

Akademie věd České republiky v Praze (ÚMCH AV ČR), Ing. D. Horákem, CSc. (s výjimkou 

komerčních částic MPG). Magnetické porézní sklo (magnetic porous glass – MPG) bylo 

získáno od PureBiotech, LCC (Middlesex, USA). Vlastnosti použitých magnetických částic 

jsou uvedeny v tabulce 4 a jejich vodné roztoky jsou zobrazeny na obrázku 5. 
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Tabulka 4: Magnetické nosiče a jejich vlastnosti. PDI – index polydisperzity, Dn – průměrný průměr 

částic, Dw – průměrná hmotnost částic, Fe (%) – obsah železa v jádře. 

Nosič Fe (%) Dn Dw PDI Funkcionalizace (mM∙g−1) 

PGMA 5,36 0,70 0,81 1,16 -COOH (0,67) 

P(HEMA-co-GMA) 10,02 2,23 2,42 1,81 -COOH (0,76) 

HPS B-M-22-NH2 – 5,7 – – -NH2 (4,5) 

MPG – 5,0 – – -OH 

PLL 72,4 0,141 – 0,52 Poly(L-lysin) 

 

 

Obrázek 5: Použité magnetické nosiče. Koncentrace všech nosičů 2 mg∙m−1, kromě PLL o koncentraci 

0,2 mg∙m–1. 

4.1.7 Chemikálie pro izolaci DNA 

− Ethanol (70%) 

70 mL 96% ethanolu bylo smícháno s 26 mL destilované vody. 

− Ethylendiamintetraoctová kyselina; EDTA (0,5 M; pH 8,0) 

186,1 g EDTA bylo rozpuštěno v 800 mL destilované vody; pH upraveno na hodnotu 

8,0 přídavkem 20 g NaOH. Roztok byl doplněn destilovanou vodou do objemu 1 L 

a sterilizován při teplotě 121 °C po dobu 20 minut.   

− Isopropylalkohol  

− Lyzační roztok s CTAB 

1 g CTAB byl rozpuštěn v 10 mL 0,5M Tris-HCl, 16 mL 5 M NaCl, 2 mL 0,5 M EDTA 

a 42 mL destilované vody.  

− Roztok 40% polyethylenglykolu (PEG) 6 000 

40 g PEG  6 000 bylo rozpuštěno v 100 mL destilované vody. 

− Roztok chloridu sodného (5M) 

87,66 g NaCl bylo rozpuštěno v 300 mL destilované vody. 

− Směs chloroform-oktanol 

Chloroform-oktanol byl smíchán v poměru 24:1. 

− Tris-EDTA pufr (TE pufr) 

1 mL 1M Tris-HCl (pH 7,8) byl smíchán s 0,2 mL 0,5 M EDTA (pH 8,0); roztok byl 

doplněn destilovanou vodou do objemu 100 mL.  
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4.1.8 Chemikálie pro gelovou elektroforézu 

− Agarosový gel 1,2% 

1,2 g agarózy bylo rozpuštěno v 100 mL 0,5× TBE pufru. 

− Standard DNA 100 bp žebříček (Malamité, Moravské Prusy, ČR) 

Obsahuje fragmenty DNA délky 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 000, 

1 200 a 1 500 bp.  

− Ethidium bromid 

50 μL ethidium bromidu (10 mg∙μL−1) bylo smícháno s 1 L destilované vody. 

− PCR nanášecí pufr Yellow load (TopBio, Praha, ČR)  

− TBE pufr (5×) 

54 g Tris-báze a 27,5 g kyseliny borité bylo rozpuštěno v 20 mL EDTA (pH 8,0). Roztok 

byl destilovanou vodou doplněn do objemu 1 L. Pro získání 0,5× TBE pufru byl 5× TBE 

pufr 10× ředěn destilovanou vodou. 

− Midori Green (Elisabeth Pharmacon, Praha, ČR) 

4.1.9 Komponenty pro PCR 

− DNA polymerasa 1.1 (1U/μL) 

Top Bio, Praha, ČR 

− dNTP směs 10 mM 

Top Bio, Praha, ČR 

− Primery 18 S_for a 5,8 S_rev (10 pmol∙ μL −1) 

GENERI BIOTECH, Hradec Králové, ČR. Sekvence primerů je v tabulce 7. 

− qPCR 2×SYTO-9 Master Mix 

− Reakční pufr kompletní (10× koncentrovaný) 

Top Bio, Praha, ČR. Složení: 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25 °C), 200 mM 

(NH4)2SO4, 1% Tween 20, 25 mM MgCl2. 

− Voda pro PCR 

Voda pro injekce, Braun, Melsungen, Německo. 
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4.2 Metody 

4.2.1 Příprava homogenátu z čerstvého rostlinného materiálu plastovým kopistem 

Čerstvý fazolový lusk se semenem byl pomocí skalpelu nařezán na malé kousky a do 1,5 mL 

Eppendorfových zkumavek bylo odváženo 100, 200 a 400 mg vzorku. K naváženému množství 

vzorku byl přidán předehřátý lyzační roztok s CTAB (1,5%) o objemu 500 µL. Zkumavka byla 

vložena do vymraženého termobloku a obsah zkumavky byl homogenizován plastovým 

kopistem po dobu 2 minut. Následně byl přidán 1 µL β-merkaptoethanolu (0,2%). Poté byla 

směs zahřívaná a třepána při teplotě 60 °C po dobu 30 minut. Po inkubaci bylo do vybraných 

vzorků přidáno 500 µL směsi chloroform-oktanol a obsah zkumavek byl po dobu 4 minut 

promícháván. Následovala centrifugace při otáčkách 14 500 rpm po dobu 10 minut. Po 

centrifugaci byl odebrán supernatant, který byl převeden do sterilní zkumavky, čímž byl 

připraven homogenát, použitý v separační směsi, pro izolaci DNA. Složení separační směsi pro 

izolaci DNA je uvedeno v tabulce 5 (varianta 1). 

4.2.2 Příprava homogenátů ze sušeného rostlinného materiálu plastovým kopistem 

Sušená semena luštěnin (tabulka 2) byla rozdrcena v třecí misce s tloučkem a získaný prášek 

byl převeden do 2 mL Eppendorfových zkumavek. Byly připraveny zkumavky o hmotnosti 

100, 200 a 400 mg vzorku. K naváženým vzorkům byl přidán předehřátý lyzační roztok 

s CTAB (1,5%) o objemu 500 µL. Zkumavka byla vložena do vymraženého termobloku 

a obsah zkumavky byl homogenizován plastovým kopistem po dobu 2 minut. Poté bylo přidáno 

dalších 500 µL lyzačního roztoku s CTAB. Toto opakované přidání lyzačního roztoku s CTAB 

bylo provedeno z důvodu lepší homogenizace vzhledem na velikost Eppendorfovy zkumavky. 

Následně byl přidán1 µL β-merkaptoethanolu. Poté byla směs zahřívaná a třepána při teplotě 

60 °C po dobu 30 minut. Po inkubaci bylo do vybraných vzorků přidáno 500 µL směsi 

chloroform-oktanol a obsah zkumavek byl po dobu 4 minut promícháván. Následovala 

centrifugace při otáčkách 14 500 rpm po dobu 10 minut. Po centrifugaci byl odebrán 

supernatant, který byl převeden do sterilní zkumavky, čímž byl získán homogenát použitý pro 

izolaci DNA magnetickými částicemi. 

Některé vzorky byly dále přečišťovány pomocí isopropylalkoholu (IPA). K získanému 

supernatantu byl přidán IPA o objemu 0,6násobku objemu supernatantu. Obsah zkumavek byl 

inkubován při laboratorní teplotě za občasného promíchání po dobu 10 minut. Následně byla 

provedena centrifugace (14 500 rpm/10 minut) a po centrifugaci byl supernatant slít a sediment 

DNA byl přečištěn 70% ethanolem o objemu 500 µL. Směs byla promíchána a opět 

centrifugována (14 500 rpm/10 minut). Po centrifugaci byl sediment DNA usušen v exikátoru 

a rozpuštěn v 100 µL TE pufru, čímž byl připraven přečištěný homogenát pro izolaci DNA. Ze 

získaných homogenátů byly připraveny separační směsi podle varianty 2 uvedené v tabulce 5. 

4.2.3 Příprava homogenátů z potravinových výrobků plastovým kopistem 

Jako potravinové výrobky k izolaci DNA byly použity hummus s chilli a hummus s řepou 

(tabulka 3). Pro přípravu homogenátu bylo použito 200 mg výrobku. Postup homogenizace byl 

stejný jako při přípravě homogenátů ze sušených rostlinných materiálu v kapitole 4.2.2. 

Připravené homogenáty byly použity pro přípravu separačních směsí pro testování různých typů 
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magnetických nosičů při izolaci DNA. Tabulka 5 popisuje složení separačních směsí. Pro tento 

postup byla zvolena varianta 2. 

4.2.4 Složení separačních směsí pro izolaci DNA 

Separační směsi pro izolaci DNA pomocí magnetických částic v objemu 500 μL (varianta 1) 

nebo 250 μL (varianta 2) byly namíchány v pořadí, které je uvedeno v tabulce 5. 

Tabulka 5: Složení separačních směsí pro izolaci DNA. 

Komponenta Složka 
Varianta 1 Varianta 2 

Objem (μL) 

1 5 M NaCl 100 50 

2 Homogenát (DNA) 150 75 

3 40% PEG 200 100 

4 Magnetický nosič 50 25 

Výsledný objem 500 250 

 

Po namíchání separační směsi, byla směs inkubována při laboratorní teplotě po dobu 15 minut. 

Následně byly nosiče s navázanou DNA separovány pomocí magnetického separátoru při 

laboratorní teplotě. Supernatant byl odpipetován a částice, které zůstaly na stěně zkumavky 

byly promyty 500 μL 70% ethanolu. Magnetické částice byly opět separovány magnetem, 

supernatant odpipetován a magnetické částice byly vysušeny při laboratorní teplotě. Po 

vysušení byla DNA z částic eluována 50 µL TE pufru. Eluce probíhala při laboratorní teplotě 

po dobu 30 minut. Pro izolaci DNA byly použity magnetické nosiče uvedené v tabulce 4. 

4.2.5 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

Absorbance byla měřena pro vlnovou délku 230, 260 a 280 nm pomocí přístroje 

NanoDrop 2000. Pro měření byly použity 2 µL DNA. Byla odečtena koncentrace DNA 

(ng∙μL−1) a hodnoty A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm. 

4.2.6 Příprava směsí pro konvenční PCR 

Komponenty pro přípravu směsi konvenční PCR byly do Eppendorfovy zkumavky přidány 

v pořadí, které je uvedeno v tabulce 6. Jako DNA matrice byla použita DNA izolovaná pomocí 

magnetických částic. Jako pozitivní kontroly byly použity DNA uvedené v kapitole 4.1.5. 

V negativní kontrole byla místo DNA napipetována voda pro PCR. Pro stanovení velikosti 

produktů PCR byl použit Standard DNA 100 bp. 
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Tabulka 6: Komponenty pro přípravu směsi pro konvenční PCR. 

Pořadí Komponenta 
Objem 

(μL) 

1. PCR voda 16,5 

2. Reakční pufr kompletní 2,5 

3. Primer 18 S_for (10 pmol∙μL-1) 1,0 

4. Primer 5,8 S_rev (10 pmol∙ μL-1) 1,0 

5. dNTP (10 mM) 1,0 

6. Taq DNA polymerasa 1.1 (1 U∙μL-1) 1,0 

7. Matrice DNA  2,0 

Výsledný objem 25,0 

4.2.7 Použité primery 

Byly použity primery specifické pro rostlinnou DNA, jejich sekvence a velikost produktu je 

uvedena v tabulce 7. 

Tabulka 7: Použité primery, jejich sekvence a velikost produktu PCR. 

Primer Sekvence 
Velikost produktu 

(bp) 
Reference 

F_18S 
GCG CTA CAC TGA TGT ATT 

CAA CGA G 
Přibližně 700 [39] 

R_5,8S 
CGC AAC TTG CGT TCA AAG 

ACT CGA 

4.2.7.1 Program pro konvenční PCR 

Pro amplifikaci rostlinné DNA byl použit program uveden v tabulce 8. 

Tabulka 8: Program pro PCR pro amplifikaci rostlinné DNA. 

Krok Teplota (°C) Čas (s) Počet cyklů 

Počáteční denaturace 95 300 

34 
Denaturace DNA 95 40 

Hybridizace primerů 57 40 

Syntéza řetězce DNA 72 80 

Poslední cyklus 72 600 1 

Chlazení 10 ∞  
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4.2.8 Příprava směsí pro PCR v reálném čase 

Směs pro PCR v reálnem čase byla připravena pomocí komponent určených pro PCR v reálnem 

čase. Komponenty byly přidány do stripových zkumavek v pořadí, uvedeném v tabulce 9. Jako 

DNA matrice byla použita DNA izolována z hummusu s chilli pomocí různých magnetických 

nosičů. Jako pozitivní kontrola byla použita DNA izolovaná z Brassica oleracea. V negativní 

kontrole byla místo DNA napipetována voda pro PCR. 

Tabulka 9: Komponenty pro přípravu směsi PCR v reálnem čase 

Pořadí Komponenta Objem (μL) 

1. PCR voda 8,5 

2. qPCR 2× SYTO-9 Master Mix 12,5 

3. Primer 18S_for (10 pmol∙μL-1) 1,0 

4. Primer 5,8S_rev (10 pmol∙μL-1) 1,0 

5. Matrice DNA  2,0 

Výsledný objem 25,0 

 

Pro PCR v reálném čase byly použity stejné primery jako v konvenční PCR, uvedeny v tabulce 

7. 

4.2.8.1 Program pro PCR v reálném čase 

Tabulka 10: Program pro PCR v reálném čase pro amplifikaci rostlinné DNA.  

Krok Teplota (°C) Čas (s) 

Prodloužená denaturace DNA 95 600 

Denaturace DNA 95 30 

Hybridizace primerů 52 30 

Syntéza nového řetězce DNA 72 40 

Dosyntetizování DNA 72 300 

Melt analýza 50–99 90 

 

U Melt analýzy (analýza křivky tání) byl nastaven teplotní krok 1 °C za 5 sekund. 
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4.2.9 Agarosová gelová elektroforéza produktů PCR 

Pro agarosovou gelovou elektroforézu byla použita agaróza a 0,5× TBE pufr, které byly 

smíchány tak, aby byl připraven 1,2% gel. Směs byla rozvařena v mikrovlnné troubě a do směsi 

byl přidán 1,0 µL barviva Midori Green. Takto připravená směs byla nalita do předem 

připravené elektroforetické vaničky s hřebínkem a byla ponechána 30 minut zatuhnout. 

K 25 µL PCR směsí bylo přidáno 5 µL nanášecího pufru Yellow load. Do komůrek 

připraveného gelu bylo napipetováno 30 µL směsi pro PCR, dále byl na gel nanesen Standard 

DNA (5 μL). Podmínky pro elektroforézu byly nastaveny následovně: napětí 60 V po dobu 3 

hodin. Po skončení elektroforézy byly produkty PCR vizualizovány pomocí transiluminátoru 

a zdokumentovány.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Mikroizolace DNA z čerstvého rostlinného materiálu 

Jako čerstvý rostlinný materiál byl použit fazol obecný (Phaseolus vulgaris), a to čerstvý lusk 

se semenem. 

5.1.1 Optimalizace postupu při přípravě homogenátu 

Postup přípravy homogenátů z navážky 100, 200 a 400 mg je uveden v kapitole 4.2.1. Kromě 

optimalizace navážky byl testován homogenát s přídavkem a bez přídavku směsi chloroform-

oktanol (pro navážku 400 mg nebyl testován přídavek směsi chloroform-oktanol). Po 

centrifugaci došlo k rozdělení do fází (horní – vodní fáze s DNA, mezifáze obsahující proteiny 

a dolní fáze se sedimentem zbytků tkáně). 

5.1.2 Izolace DNA magnetickými částicemi PGMAox 

DNA byla izolována pomocí separační směsi dle kapitoly 4.2.4 v tabulce 5 (varianta 1), 

magnetickými nosiči PGMAox. Pomocí přístroje NanoDrop 2000 byly změřeny absorbance 

DNA při vlnové délce 230, 260 a 280 nm. Z hodnot A260 nm byla vypočtena koncentrace DNA. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 11 a absorpční spektra na obrázku 6. 

Tabulka 11: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PGMAox; DNA 

izolovaná z homogenátů čerstvých fazolových lusků se semenem (Phaseolus vulgaris). S přečištěním 

(+) a bez přečištění (−) směsí chloroform-oktanol (Ch-O). 

Navážka 

(mg) 
Ch-O 

Koncentrace 

DNA (ng∙μL–1) 

Množství 
DNA (ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

100 
– 61,8 3 090 1,236 1,030 1,20 0,44 

+ 25,0 1 250 0,499 0,341 1,46 1,83 

200 
– 88,8 4 440 1,777 1,440 1,23 0,40 

+ 64,6 3 230 1,291 0,725 1,78 2,56 

400 + 41,2 2 060 0,824 0,474 1,74 0,59 
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Obrázek 6: Závislost absorbance DNA na vlnové délce; DNA izolovaná z homogenátů (přečištěného 

a nepřečištěného směsí chloroform-oktanol) – čerstvých fazolových lusků se semenem (Phaseolus 

vulgaris) s použitím magnetických nosičů PGMAox. 

Největší množství DNA bylo izolováno z navážky 200 mg rostlinného materiálu. Po přídavku 

směsi chloroform-oktanol bylo izolované množství DNA menší, ale hodnota absorbancí 

A260nm/A280 nm byla vyšší (vyšší čistota DNA). Rovněž hodnota absorbancí A260nm/A230 nm byla 

po přídavku směsi chloroform-oktanol vyšší. 

5.1.3 Amplifikace DNA pomocí PCR 

Izolovaná DNA byla amplifikována v PCR. Směs pro PCR byla připravena dle kapitoly 4.2.6. 

Produkty PCR byly detegovány dle postupu uvedeném v kapitole 4.2.9. Byly amplifikovány 

úseky DNA o délce 700 bp. Agarosový gel s produkty PCR, pořadí nanesení vzorků na gel 

a jejich intenzita je zobrazena na obrázku 7. 
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Běh DNA (navážka) 
Přídavek 

Ch-O 

Ředění 

DNA 

Množství 

DNA 

ve směsi pro 

PCR (ng) 

Detekce 

produktu 

PCR 

1. Negativní kontrola     

2. 
Standard DNA 

100 bp 
    

3. Pozitivní kontrola   2,0 + + + 

4. 

Fazol obecný 

100 mg 

 

– 

 

0× 123,6 – 

5. 10× – +  

6. 100× – +  

7.  

+ 

 

0× 50,0 + +  

8. 10× – + + + 

9. 100× – + +  

10. 

Fazol obecný 

200 mg 

 

– 

 

0× 177,6 – 

11. 10× – + ++ 

12. 100× – + + 

13.  

+ 

 

0× 129,2 + + + 

14. 10× – + + + 

15. 100× – + + + 

16. 

Fazol obecný 

400 mg 

 

+ 

 

0× 82,4 + 

17. 10× – – 

18. 100× – – 

+; ++; +++ … detekce produktů PCR různé intenzity 

– … bez detekce produktů PCR 

Obrázek 7: Gelová elektroforéza produktů PCR – DNA izolovaná z homogenátů, z čerstvých 

fazolových lusků se semenem (Phaseolus vulgaris), připravených v různých navážkách, s přečištěním 

a bez přečištění směsí chloroform-oktanol (Ch-O). Jako pozitivní kontrola byla použita DNA 

izolovaná z Nicotiana tabacum. 
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Byly detegovány produkty PCR různé intenzity. Neředěná DNA izolovaná z homogenátů bez 

přídavku směsi chloroform-oktanol nebyla amplifikována. Amplifikována byla jenom ředěná 

DNA a DNA izolovaná z homogenátů s přídavkem směsi chloroform-oktanol.   

5.2 Mikroizolace DNA ze sušeného rostlinného materiálu – cizrna beraní 

V případě sušených semen cizrny beraní byly optimalizovány čtyři kroky. Bylo testováno 

množství navážky, a to 100, 200 a 400 mg a přídavek směsi chloroform-oktanol dle kapitoly 

4.2.2. Dále bylo testováno různé množství lyzačního roztoku s CTAB a posledním 

optimalizačním krokem byl přídavek isopropylalkoholu a přesrážení DNA. Množství navážky 

bylo zvoleno 200 mg. 

5.2.1 Izolace DNA magnetickými částicemi PGMAox 

DNA byla izolována pomocí separační směsi dle kapitoly 4.2.4 v tabulce 5 (varianta 2). Pomocí 

přístroje NanoDrop 2 000 byly změřeny absorbance vzorků DNA ze sušené cizrny beraní 

(Cicer arietinum), při vlnové délce 230, 260 a 280 nm. Spektrofotometrické stanovení 

koncentrace a čistoty DNA je uvedeno v tabulce 12 a absorpční spektra na obrázku 8. 

Tabulka 12: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PGMAox; DNA 

izolovaná z homogenátů sušených semen cizrny beraní (Cicer arietinum). S přečištěním (+) a bez 

přečištění (–) směsí chloroform-oktanol (Ch-O) a s přečištěním (+) a bez přečištění (–) 

isopropylalkoholem (IPA). 

Navážka 

(mg) 

CTAB 
(μL) 

Ch-
O 

IPA 
c DNA 

(ng∙μL–1) 

Množství 
DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

100 500 
– 

– 
21,7 1 085 0,434 0,324 1,34 0,43 

+ 22,3 1 115 0,446 0,382 1,17 0,47 

200 

500 
– 

– 
61,1 3 055 1,222 1,090 1,12 0,88 

+ 79,4 3 970 1,587 1,050 1,51 0,49 

1 000 + 
– 182,4 9 120 3,647 2,498 1,46 0,38 

+ 240,1 24 000,1 4,803 3,180 1,51 0,42 

400 500 
– 

– 
12,7 635 0,254 0,178 1,43 1,54 

+ 37,6 1 880 0,751 0,492 1,53 0,74 

 



 33 

 

Obrázek 8: Závislost absorbance DNA na vlnové délce; DNA izolovaná z homogenátů cizrny beraní 

(Cicer arietinum) s použitím magnetických nosičů PGMAox. S přečištěním a bez přečištění směsí 

chloroform-oktanol; objem lyzačního roztoku s CTAB 500 μL (a). S přečistěním směsí chloroform-

oktanol a s přečištěním a bez přečištění isopropylalkoholem; objem lyzačního roztoku s CTAB  

1 000 μL (b). 

Největší množství DNA bylo izolováno z navážky 200 mg, při použití lyzačního roztoku 

s CTAB o objemu 1 000 μL, s přečištěním pomocí směsi chloroform-oktanol 

a isopropylalkoholu. Přečištěním pomocí směsi chloroform-oktanol bylo dosaženo navýšení 

koncentrace izolované DNA, avšak nedošlo k výrazným změnám hodnot absorbancí  

A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm. 

5.2.2 Amplifikace DNA pomocí PCR  

Izolovaná DNA byla amplifikována v PCR. Směs pro PCR byla připravena dle kapitoly 4.2.6. 

Produkty PCR byly detegovány dle postupu v kapitole 4.2.9. Byly amplifikovány úseky DNA 

o délce 700 bp. Agarosový gel s produkty PCR, pořadí nanesení vzorků na gel a jejich intenzita 

je zobrazena na obrázku 9. 
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Běh DNA (navážka) 
Přídavek 

Ch-O 
Přídavek 

IPA 
Ředění 
DNA 

Množství 
DNA 

ve směsi 
pro PCR 

(ng) 

Detekce 
produktu PCR 

1. 
Negativní 
kontrola 

     

2. 
Pozitivní 
kontrola 

   2,0 + + + 

3. 

Cizrna beraní 
200 mg 

+ – 

0× 364,8 – 

4. 10×  + + 

5. 100×  + + 

6. 

+ + 

0× 480,2 + + + 

7. 10×  + + 

8. 100×  + + 

9. 
Standard DNA 

100 bp 
     

+; ++; +++ … detekce produktů PCR různé intenzity 

– … bez detekce produktů PCR 

Obrázek 9: Gelová elektroforéza produktů PCR – DNA izolovaná z homogenátů, ze sušených semen 

cizrny beraní (Cicer arietinum), připravených v navážce 200 mg, s přečištěním směsí chloroform-

oktanol a s přečištěním (+) a bez přečištění (–) isopropylalkoholem (IPA). Jako pozitivní kontrola byla 

použita DNA z Nicotiana tabacum. 

Byly detegovány intenzivní produkty PCR. Neředěná DNA bez přesrážení isopropylalkoholem 

(IPA) nebyla amplifikována na rozdíl od ředěné DNA a DNA přečištěné IPA. 
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5.3 Mikroizolace DNA z dalších sušených rostlinných materiálů 

Jako další sušené rostlinné materiály pro mikroizolaci DNA byly použity sušená semena 

luštěnin o navážce 200 mg: čočka červená (Lens culinaris), bob obecný (Faba vulgaris), 

praskavec ledencový (Psophocarpus tetragonolobus), sója luštinatá (Glycine max) a hrách setý 

(Pisum sativum) (tabulka 2). Při přípravě homogenátu se směsí chloroform-oktanol byl testován 

přídavek isopropylalkoholu. Postup homogenizace je popsán v kapitole 4.2.2. 

5.3.1 Izolace DNA magnetickými částicemi PGMAox 

DNA byla izolována pomocí separační směsi uvedené v tabulce 5 (varianta 2). Pomocí přístroje 

NanoDrop 2 000 byly změřeny absorbance DNA izolované ze sušených rostlinných materiálů 

při vlnové délce 230, 260 a 280 nm. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 13 a absorpční spektra 

na obrázku 10. 

Tabulka 13: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PGMAox; DNA 

izolovaná z homogenátů luštěnin (navážka 200 mg), přečištěných směsí chloroform-oktanol. 

S přečištěním (+) a bez přečištění (–) isopropylalkoholem (IPA). 

Luštěniny 
(semeno) 

Přídavek 
IPA 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství 
DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

Čočka 
červená 

– 101,2 5 060,0 2,024 1,328 1,64 0,46 

+ 372,9 37 200,9 7,458 4,719 1,58 0,54 

Bob 
obecný 

– 359,8 17 990,0 7,196 6,182 1,16 0,36 

+ 146,6 14 600,6 2,932 2,292 1,28 0,33 

Praskavec 
ledencový 

– 50,9 2 545,0 1,019 0,818 1,25 0,33 

+ 161,7 16 100,7 3,234 2,346 1,38 0,36 

Sója 
luštinatá 

– 80,5 4 025,0 1,611 1,192 1,35 0,34 

+ 316,2 31 600,2 6,323 5,586 1,13 0,39 

Hrách 
setý 

– 32,5 1 625,0 0,650 0,401 1,62 0,49 

+ 231,8 23 100,8 4,636 2,852 1,63 0,54 
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Obrázek 10: Závislost absorbance DNA na vlnové délce; DNA izolovaná z homogenátů luštěnin 

s použitím magnetických nosičů PGMAox. S přečištěním směsí chloroform-oktanol  

a s přečištěním a bez přečištění isopropylalkoholem. 

Po přečištění isopropylalkoholem bylo izolováno větší množství DNA u všech semen luštěnin, 

kromě bobu obecného, kdy přečištěním pomocí isopropylalkoholu množství izolované DNA 

bylo menší.  

5.3.2 Amplifikace DNA pomocí PCR 

Izolovaná DNA byla amplifikována v PCR. Směs pro PCR byla připravena dle kapitoly 4.2.6. 

Produkty PCR byly detegovány dle postupu v kapitole 4.2.9. Byly amplifikovány úseky DNA 

o délce přibližně 700 bp. Agarosový gel s produkty PCR, pořadí nanesení vzorků na gel a jejich 

intenzita je zobrazena na obrázku 11. 
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Běh DNA 
Přídavek 

IPA 
Ředění 
DNA 

Množství DNA 
v PCR směsi (ng) 

Detekce 
produktu PCR 

1. 

Čočka červená 
– 

0× 202,4 + + 

2. 10×  + + 

3. + 0× 745,8 + 

4. 

Sója luštinatá 
– 

0× 161,0 + 

5. 10×  + + 

6. + 0× 632,4 + + 

7. 

Bob obecný 
– 

0× 719,6 – 

8. 10×  + + 

9. + 0× 293,2 + 

10. 

Hrách setý 
– 

0× 65,0 + 

11. 10×  + + + 

12. + 0× 462,6 + + + 

13. 

Praskavec ledencový 
– 

0× 101,8 + + + 

14. 10×  + + 

15. + 0× 323,4 + + + 

16. Pozitivní kontrola   20,0 + + + 

17. 
Standard DNA 

100 bp 
    

18. Negativní kontrola    – 

+; ++; +++ … detekce produktů PCR různé intenzity 

– … bez detekce produktů PCR 

Obrázek 11: Gelová elektroforéza produktů PCR – DNA izolovaná z homogenátů luštěnin 

přečištěných chloroform-oktanolem a s přečištěním (+) a bez přečištění (–) isopropylalkoholem (IPA). 

Jako pozitivní kontrola byla použita DNA z Brassica oleracea. 
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Byly detegovány produkty PCR různé intenzity v závislosti na množství DNA. Po amplifikaci 

nebyla detegována pouze neředěná DNA izolovaná z homogenátu ze semene bobu obecného, 

nepřečištěného isopropylalkoholem. 

5.4 Mikroizolace DNA z potravinového výrobku – Hummus s chilli 

5.4.1 Příprava homogenátu pro izolaci DNA 

Homogenát byl připraven podle kapitoly 4.2.3. Na obrázku 12 je zobrazena příprava 

homogenátu z potravinového výrobku (hummus s chilli) v navážce 200 mg, v lyzačním roztoku 

s CTAB (1 000 μL) (a), po přídavku směsi chloroform-oktanol (500 μL) (b) a po centrifugaci 

(c), po které došlo k rozdělení vzorku do fází, (horní fáze s DNA, proteinové mezifáze a dolní 

fáze obsahující sediment zbytků tkáně). 

 

Obrázek 12: Různé fáze homogenizace 

5.4.2 Izolace DNA magnetickými částicemi PGMAox 

DNA byla izolovaná dle kapitoly 4.2.5 pomocí separační směsi uvedené v tabulce 5 (varianta 

2). Pomocí přístroje NanoDrop 2 000 byly změřeny absorbance DNA při vlnové délce 230, 260 

a 280 nm. Vzorek byl analyzován ve čtyřech opakováních. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 

14 a absorpční spektra na obrázku 13. 
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Tabulka 14: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PGMAox 

ve čtyřech opakováních; DNA izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli (navážka 200 mg). 

S přečištěním směsí chloroform-oktanol.  

Hummus 
s chilli 
(počet 

opakování) 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství 
DNA (ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

1 40,7 2 035 0,814 0,367 2,22 0,40 

2 40,3 2 015 0,805 0,458 1,76 0,54 

3 44,2 2 210 0,884 0,479 1,84 0,50 

4 43,4 2 170 0,867 0,413 2,10 0,43 

 

 

Obrázek 13: Závislost absorbance DNA na vlnové délce; DNA izolována z homogenátu z hummusu 

s chilli ve čtyřech opakováních, přečištěného směsí chloroform-oktanol, s použitím magnetických 

nosičů PGMAox. 

Množství izolované DNA z homogenátu z hummusu s chilli bylo od 40,3 až 44,2 ng∙μL–1. 

Čistota DNA stanovená podle poměru absorbancí A260nm/A280 nm byla v rozmezí 1,76 až 2,12. 

Hodnoty poměru absorbancí A260nm/A230 nm byly menší než 2,0. Konkrétně se tyto hodnoty 

pohybovaly od 0,40 do 0,54. 

5.4.3 Amplifikace DNA pomocí PCR 

V PCR byla amplifikována izolovaná ředěná i neředěná DNA izolovaná z homogenátu 

z hummusu s chilli. Směs pro PCR byla připravena dle kapitoly 4.2.6. Produkty PCR byly 

detegovány dle postupu uvedeného v kapitole 4.2.9. Byly amplifikovány úseky DNA o délce 

přibližně 700 bp. Agarosový gel s produkty PCR, pořadí nanesení vzorků na gel a jejich 

intenzita je zobrazena na  obrázku 14. 
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Běh 
DNA izolovaná z 
hummus s chilli 

Ředění 
DNA 

Množství DNA ve směsi pro 
PCR (ng) 

Detekce produktu 
PCR 

1. 

1 

0× 81,4 + 

2. 10×  + 

3. 100×  – 

4. 

2 

0× 80,6 + + 

5. 10×  + + 

6. 100×  – 

7. 

3 

0× 88,4 + +  

8. 10×  + 

9. 100×  – 

10. 

4 

0× 86,8 + + 

11. 10×  + 

12. 100×  – 

13. Pozitivní kontrola  2,0 + + + 

14. Negativní kontrola   – 

15. 
Standard DNA 100 

bp 
   

+; ++; +++ … detekce produktů PCR různé intenzity 

– … bez detekce produktů PCR 

Obrázek 14: Gelová elektroforéza produktů PCR – DNA izolovaná z homogenátů z hummusu s chilli, 

připraveného v navážce 200 mg, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. Jako pozitivní kontrola byla 

použita DNA z Brassica oleracea. 

Po amplifikaci byly detegovány produkty PCR různé intenzity v závislosti na množství DNA 

v PCR směsi. Nebyla detegována 100× ředěná DNA. 
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5.5 Srovnání různých typů magnetických nosičů: mikroizolace DNA 

z potravinového výrobku – hummus s chilli 

Jako potravinový výrobek pro mikroizolaci DNA byl použit hummus s chilli o navážce 200 mg. 

Objem lyzačního roztoku s CTAB byl zvolen 1 000 μL a pro přečištění bylo použito 500 μL 

směsi chloroform-oktanol. Některé homogenáty byly kromě směsi chloroform-oktanol 

přečištěny i srážením isopropylalkoholem. Postup homogenizace je uveden v kapitole 4.2.3. 

DNA byla izolována dle kapitoly 4.2.4 pomocí separační směsi uvedené v tabulce 5 (varianta 

2). Pomocí přístroje NanoDrop 2 000 byly změřeny absorbance vzorků DNA z potravinového 

výrobku – hummus s chilli při vlnové délce 230, 260 a 280 nm. Vzorek byl analyzován ve 

čtyřech opakováních za použití pěti různých magnetických nosičů. Použité magnetické nosiče 

jsou uvedeny v tabulce 4.  

5.5.1 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů PGMAox 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů PGMAox jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tabulka 15: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PGMAox; z DNA 

izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

69,2 3 460,0 1,383 0,715 1,93 0,47 

153,7 7 685,0 3,074 1,550 1,98 0,41 

107,3 5 365,0 2,146 1,040 2,06 0,40 

121,0 6 050,0 2,420 1,256 1,93 0,50 

17,6 35,2 0,351 0,188 1,87 0,47 

10,3 20,6 0,206 0,128 1,61 0,54 

5,9 11,8 0,118 0,078 1,51 0,94 

6,1 12,2 0,122 0,073 1,66 0,74 

51,4 102,8 1,028 0,616 1,67 0,63 

54,0 108,0 0,080 0,622 1,74 0,64 

36,3 72,6 0,726 0,340 2,13 0,49 

26,0 52,0 0,519 0,249 2,08 0,53 

12,6 25,2 0,252 0,136 1,85 0,61 

11,3 22,6 0,123 0,123 1,83 0,61 

9,8 19,6 0,104 0,104 1,89 0,56 

11,5 23,0 0,137 0,137 1,67 0,63 
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5.5.2 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů  

P(HEMA-co-GMA)ox; z DNA izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli, s přečištěním směsí 

chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

81,7 4 085,0 1,635 0,745 2,19 0,39 

104,6 5 230,0 2,091 1,059 1,97 0,41 

108,1 5 405,0 2,162 1,030 2,10 0,43 

135,7 6 785,0 2,715 1,383 1,96 0,41 

14,8 29,6 0,297 0,186 1,59 0,76 

20,5 41,0 0,410 0,231 1,77 0,51 

12,8 25,6 0,255 0,152 1,68 0,72 

16,8 33,6 0,336 0,203 1,65 0,75 

48,6 97,2 0,972 0,518 1,87 0,57 

49,3 98,6 0,987 0,516 1,91 0,50 

45,9 91,8 0,917 0,492 1,86 0,56 

48,7 97,4 0,974 0,543 1,79 0,61 

14,3 28,6 0,286 0,170 1,68 0,63 

51,1 102,2 1,023 0,476 2,15 0,45 

20,7 41,4 0,414 0,236 1,75 0,55 

25,0 50,0 0,501 0,288 1,74 0,69 

5.5.3 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2 jsou uvedeny v tabulce 17. 

Tabulka 17: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2; 

z DNA izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

71,8 3 590,0 1,436 0,632 2,27 0,37 

97,6 4 880,0 1,952 0,986 1,98 0,38 

80,1 4 005,0 1,603 0,724 2,22 0,37 

58,9 2 945,0 1,178 0,518 2,27 0,38 

7,7 15,4 0,153 0,083 1,85 0,58 
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8,5 17,0 0,170 0,080 2,13 0,52 

7,6 15,2 0,153 0,072 2,13 0,56 

35,7 71,4 0,714 0,254 2,81 0,42 

26,6 53,2 0,531 0,189 2,82 0,40 

37,8 75,6 0,755 0,283 2,67 0,35 

34,0 68,0 0,680 0,238 2,85 0,42 

26,2 52,4 0,524 0,225 2,33 0,42 

23,3 46,6 0,467 0,173 2,69 0,44 

11,3 22,6 0,225 0,105 2,14 0,52 

8,9 17,8 1,177 0,084 2,11 0,48 

7,8 15,6 0,157 0,081 1,94 0,69 

5.5.4 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů MPG 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů MPG jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů MPG; z DNA 

izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

77,8 3 890,0 1,556 0,744 2,09 0,43 

66,2 3 310,0 1,323 0,762 1,74 0,43 

85,9 4 295,0 1,717 0,853 2,01 0,44 

91,3 4 565,0 1,827 0,936 1,95 0,42 

10,9 21,8 0,218 0,099 2,19 0,45 

20,8 41,6 0,416 0,177 2,35 0,40 

5,0 10,0 0,099 0,047 2,10 0,69 

25,6 51,2 0,512 0,198 2,59 0,38 

30,5 61,0 0,609 0,192 3,17 0,39 

45,1 90,2 0,901 0,319 2,83 0,38 

20,7 41,4 0,414 0,158 2,61 0,40 

29,1 58,2 0,582 0,236 2,47 0,36 

6,5 13,0 0,131 0,055 2,40 0,36 

6,2 12,4 0,123 0,051 2,43 0,42 

6,9 13,8 0,137 0,055 2,51 0,46 

5,4 10,8 0,109 0,041 2,64 0,46 



44 

5.5.5 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů  PLL 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů PLL jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 19: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PLL; z DNA 

izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

18,3 36,6 0,366 0,229 1,60 0,39 

34,8 69,6 0,695 0,437 1,59 0,53 

30,0 60,0 0,599 0,261 2,30 0,39 

21,6 43,2 0,431 0,222 1,94 0,40 

66,2 3 310,0 1,324 0,544 2,43 0,39 

40,4 2 020,0 0,808 0,387 2,09 0,44 

58,7 2 935,0 1,173 0,585 2,01 0,42 

59,5 2 975,0 1,190 0,561 2,12 0,45 

62,0 124,0 1,240 0,407 3,05 0,38 

38,4 76,8 0,768 0,263 2,93 0,41 

43,9 87,8 0,878 0,340 2,58 0,40 

38,3 76,6 0,766 0,278 2,76 0,38 

26,6 53,2 0,532 0,339 1,57 0,50 

17,4 34,8 0,348 0,187 1,86 0,53 

23,0 46,0 0,460 0,194 2,37 0,49 

42,7 85,4 0,854 0,292 2,92 0,39 
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5.5.6 Průměrné hodnoty koncentrací DNA a poměrů A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm 

Obrázek 15 zobrazuje průměrné hodnoty koncentrací DNA izolované ze všech homogenátů 

z hummusu s chilli v závislosti na použitých magnetických nosičích (A), dále průměrné 

hodnoty poměru absorbancí A260nm/A280 nm (B) a průměrné hodnoty absorbancí A260nm/A230 nm 

(C) v závislosti na použitých magnetických nosičích.  

 

 

 

Obrázek 15: Průměrné hodnoty koncentrací DNA izolované z homogenátů z hummusu s chilli 

v závislosti na použitých magnetických nosičích (A), průměrné hodnoty poměru absorbancí 

A260nm/A280 nm (B) a průměrné hodnoty poměru absorbancí A260/230 nm v závislosti na použitých 

magnetických nosičích (C). 
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V průměru byla nejvyšší koncentrace izolované DNA dosažena použitím magnetických nosičů 

P(HEMA-co-GMA)ox (49,91 ng∙μL–1). Druhá nejvyšší průměrná koncentrace DNA byla 

izolována magnetickými nosiči PGMAox (44,00 ng∙μL–1). V průměru menší koncentrace byly 

získány nosiči PLL (38,86 ng∙μL–1) a v průměru nejnižší koncentrace DNA izolovaly nosiče 

HPS-B-M-22-NH2 (33,99 ng∙μL–1) a MPG (33,37 ng∙μL–1). V průměru byla nejlepší čistota 

DNA dosažena použitím magnetických nosičů PGMAox (1,84), nejvíc vzdálená hodnota 

A260nm/A280 nm od 1,81 byla hodnota 2,38 dosažena částicemi MPG. Průměrné hodnoty 

A260nm/A230 nm byly u všech vzorků DNA izolované použitými magnetickými nosiči menší než 

2,0. 

5.5.7 Srovnání koncentrace a čistoty DNA izolované různými magnetickými částicemi 

s přečištěním a bez přečištění pomocí isopropylalkoholu 

Pomocí přístroje NanoDrop 2 000 byly změřeny absorbance vzorků DNA z potravinového 

výrobku – hummus s chilli při vlnové délce 230, 260 a 280 nm. Výsledky koncentrace a čistoty 

DNA jsou uvedeny v tabulce 20. Absorpční spektra DNA, izolované z homogenátu z hummusu 

s chilli, přečištěného směsí chloroform-oktanol a bez přečištění isopropylalkoholem jsou 

zobrazena na obrázku 16 (A). Absorpční spektra DNA izolované ze stejného homogenátu ale 

navíc přečištěného isopropylalkoholem jsou uvedeny na obrázku 16 (B). 

Tabulka 20: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím různých magnetických nosičů. DNA 

izolovaná z homogenátů z hummusu s chilli, přečištěných směsí chloroform-oktanol a s přečištěním 

(+) a bez přečištění (–) isopropylalkoholem (IPA). 

Magnetický 
nosič 

IPA 
Koncentrace 

DNA (ng∙μL–1) 

Množství 
DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

PGMAox 

 

– 19,2 960,0 0,385 0,249 1,55 0,54 

+ 14,1 705,0 0,281 0,176 1,60 0,88 

P(HEMA-
co-

GMA)ox 

– 25,3 1265,0 0,506 0,312 1,62 0,61 

+ 14,2 710,0 0,284 0,162 1,75 1,34 

HPS-B-M-
22-NH2 

– 7,2 360,0 0,145 0,072 2,01 0,49 

+ 28,5 1425,0 0,569 0,309 1,84 2,20 

MPG 
– 47,1 2355,0 0,943 0,487 1,93 0,55 

+ 22,0 1100,0 0,440 0,237 1,85 1,47 

PLL 
– 8,6 430,0 0,171 0,076 2,26 0,52 

+ 26,1 1305,0 0,521 0,305 1,71 1,24 
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Obrázek 16: Závislost absorbance DNA na vlnové délce. DNA izolovaná různými magnetickými nosiči 

z homogenátu z hummusu s chilli, přečištěného směsí chloroform-oktanol, bez přečištění 

isopropylalkoholem (A) a s přečištěním isopropylalkoholem (B). 

Obrázek 17 srovnává koncentrace DNA izolované z homogenátů z hummusu s chilli různými 

magnetickými nosiči, s přečištěním a bez přečištění isopropylalkoholem (A). Dále je na 

obrázku uvedeno srovnání čistoty DNA na základě poměru A260nm/A280 nm s použitím a bez 

použití isopropylalkoholu (B) a hodnoty poměru A260nm/A230 nm v závislosti na přečištění 

a nepřečištění isopropylalkoholem a použitých magnetických nosičích (C). 
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Obrázek 17: Srovnání koncentrací DNA izolované z homogenátů z hummusu s chilli, pomocí různých 

magnetických nosičů, s přečištěním a bez přečištění isopropylalkoholem (A). Srovnání čistoty DNA 

(podle poměru absorbancí A260nm/A280 nm) s přečištěním a bez přečištění isopropylalkoholem (B) 

a srovnání čistoty DNA (podle poměru absorbancí A260nm/A230 nm) s přečištěním a bez přečištění 

isopropylalkoholem (C) v závislosti na použitých magnetických nosičích. 
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Přečištění homogenátu isopropylalkoholem navýšilo množství izolované DNA, v případě 

použití magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2 a PLL. V případě dalších nosičů bylo množství 

izolované DNA menší než bez použití isopropylalkoholu. Čistota DNA se přídavkem 

isopropylalkoholu zvýšila ve všech vzorcích. 

5.5.8 DNA použita k amplifikaci pomocí konvenční PCR 

Pro amplifikaci v PCR byla vybrána DNA o nejvyšší koncentraci izolována různými 

magnetickými nosiči. Koncentrace a čistota této DNA je uvedena v tabulce 21 a absorpční 

spektrum zobrazuje obrázek 18. V PCR byla amplifikována izolovaná DNA. Směs pro PCR 

byla připravena dle kapitoly 4.2.6, produkty PCR byly detegovány postupem uvedeným 

v kapitole 4.2.9. Amplifikovány byly úseky o délce přibližně 700 bp. Agarosový gel s produkty 

PCR, pořadí nanesení vzorků na gel a jejich intenzita je zobrazena na obrázku 19. 

Tabulka 21: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím různých magnetických nosičů; DNA 

izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli s přečištěním pomocí směsi chloroform-oktanol. DNA 

určena pro amplifikaci v PCR. 

Magnetický 
nosič 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství 
DNA (ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

PGMAox 153,7 7 685,0 3,074 1,550 1,98 0,41 

P(HEMA-co-
GMA)ox 

135,7 6 785,0 2,715 1,383 1,96 0,41 

HPS-B-M-
22-NH2 

97,6 4 880,0 1,952 0,986 1,98 0,38 

MPG 91,3 4 565,0 1,827 0,936 1,95 0,42 

PLL 66,2 3 310,0 1,324 0,544 2,43 0,39 

 

 

Obrázek 18: Závislost absorbance DNA na vlnové délce; DNA izolovaná z homogenátu potravinového 

výrobku hummusu s chilli, přečištěného směsí chloroform-oktanol, s použitím různých magnetickými 

nosičů. DNA určena pro amplifikaci v PCR. 
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Běh Magnetický nosič Ředění DNA 
Množství DNA 

v PCR směsi (ng) 
Detekce produktu 

PCR 

1. 
PGMAox 

10×  + 

2. 0× 307,4 + + 

3. 
P(HEMA-co-

GMA)ox 

10×  + 

4. 0× 271,4 + + 

5. 
HPS-B-M-22-NH2 

10×  + 

6. 0× 195,2 + + 

7. 
PLL 

10×  + 

8. 0× 132,4 + 

9. 
MPG 

10×  + 

10. 0× 182,6 + 

11. Pozitivní kontrola  100,0 + + + 

12. 
Standard DNA 

100 bp 
   

13. Negativní kontrola   – 

+; ++; +++ … detekce produktů PCR různé intenzity 

– … bez detekce produktů PCR 

Obrázek 19: Gelová elektroforéza produktů PCR – DNA izolovaná z homogenátu z hummusu s chilli, 

přečištěného směsí chloroform-oktanol. Jako pozitivní kontrola byla použita DNA z Brassica oleracea. 

Po amplifikaci byly detegovány produkty PCR různé intenzity v závislosti na množství DNA 

ve směsi pro PCR. 
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5.5.9 DNA použita k amplifikaci pomocí PCR v reálném čase 

Amplifikace DNA byla ověřena pomocí PCR v reálném čase. Pro tuto reakci byla vybrána 

DNA izolována z homogenátu z hummusu s chilli různými magnetickými nosiči. Koncentrace 

a čistota této DNA je uvedena v tabulce 22 a absorpční spektrum izolované DNA je zobrazeno 

na obrázku 20.   

Tabulka 22: Koncentrace a čistota DNA izolovaná z hummusu s chilli, pomocí různých magnetických 

nosičů; s přečištěním pomocí směsi chloroform-oktanol. DNA použita k amplifikaci v PCR v reálném 

čase. 

Magnetický 
nosič 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství 
DNA (ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

PGMAox 19,3 965,0 0,385 0,249 1,55 0,54 

P(HEMA-
co-GMA)ox 

25,3 1 265 0,506 0,312 1,62 0,61 

HPS-B-M-
22-NH2 

7,2 360 0,145 0,072 2,01 0,49 

MPG 47,1 2 355 0,943 0,487 1,93 0,55 

PLL 8,6 430 0,171 0,076 2,26 0,52 

 

 

Obrázek 20: Závislost absorbance DNA na vlnové délce. DNA izolovaná z homogenátu potravinového 

výrobku – hummus s chilli pomocí různých magnetickými nosičů. 

Pro PCR v reálnem čase byla sestrojena kalibrační křivka (obrázek 21) pomocí DNA z Brassica 

oleracea o rozsahu 10 ng∙μL–1 až 0,1 pg∙μL–1. Z této kalibrační křivky byla stanovena 

koncentrace DNA za použití softwaru Rotor-Gene 6 000. 

Parametry sestrojené kalibrační křivky odpovídaly požadovaným parametrům. Sklon kalibrační 

křivky má hodnotu −3,65 což představuje reakční účinnost 88 %. Korelační koeficient 

kalibrační křivky má hodnotu 0,995. Amplifikační křivky, tedy závislost množství fluorescence 
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na cyklu jsou zobrazeny na obrázku 22. Barevné odlišení křivek, výsledné hodnoty Ct 

a koncentrace (ng∙μL–1) produktů PCR jsou uvedeny v tabulce 23. 

 

Obrázek 21: Kalibrační křivka sestrojená z DNA izolované z Brassica oleracea. Závislost hodnoty Ct 

(treshold cycle) na koncentraci DNA. Modré body představují body kalibrační křivky a červené body 

představují DNA izolovanou z homogenátu z hummusu s chilli různými magnetickými nosiči. 

 

 

Obrázek 22: Amplifikační křivky – závislost množství fluorescence na cyklu; DNA izolována 

z homogenátu z hummusu s chilli, různými magnetickými nosiči. Legenda barevného odlišení křivek je 

uvedena v Tabulka 23. 
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Analýza křivek (melt analýza) tání byla provedena z důvodu zjištění specifity PCR produktů. 

Barevné odlišení křivek a hodnoty teploty tání (Tm) jsou uvedeny v tabulce 23. 

 

 

Obrázek 23: Analýza křivek tání – závislost intenzity fluorescence produktů PCR (dF/dT) na teplotě. 

Legenda barevného odlišení křivek je uvedena v tabulce 23. 

Tabulka 23: Výsledky kvantifikace a hodnoty Tm (°C) produktů PCR; DNA izolovaná z homogenátu 

z hummusu s chilli s použitím různých magnetických nosičů. 

Název Barevné odlišení Ct Koncentrace (ng∙μL–1) Tm (°C) 

Pozitivní kontrola 

 

 15,87 12,3 86,5 

 20,52 0,8 86,5 

 24,06 0,1 86,3 

 26,85 0,1 85,7 

 28,26 1∙10–3 85,2 

 28,83 1∙10–4 84,5 

PGMAox  26,65 14∙10–3 85,0 

P(HEMA-co-GMA)ox  28,23 5∙10–3 84,3 

HPS-B-M-22-NH2  25,33 31∙10–3 85,5 

MPG  27,82 7∙10–3 84,7 

PLL     

Negativní kontrola   0,0  

 

DNA izolovaná magnetickými nosiči se amplifikovala v PCR v reálnem čase, kromě DNA 

izolované magnetickými nosiči PLL. Hodnoty teploty tání (Tm) byly v rozmezí 84,3 až  

86,5 °C.   
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5.6 Srovnání různých typů magnetických nosičů: mikroizolace DNA 

z potravinového výrobku – hummus s řepou 

Další potravinový výrobek pro mikroizolaci DNA byl použit hummus s řepou o navážce 

200 mg. Objem lyzačního roztoku s CTAB byl zvolen 1 000 μL a pro přečištění bylo použito 

500 μL směsi chloroform-oktanol. Některé homogenáty byly kromě směsi chloroform-oktanol 

přečištěny i srážením isopropylalkoholem. Postup homogenizace je uveden v kapitole 4.2.3. 

DNA byla izolována pomocí separační směsi uvedené v tabulce 5 (varianta 2). Pomocí přístroje 

NanoDrop 2 000 byly změřeny absorbance vzorků DNA z potravinového výrobku – hummus 

s řepou při vlnové délce 230, 260 a 280 nm. Vzorek byl analyzován ve čtyřech opakováních za 

použití 5 různých magnetických nosičů. Použité magnetické nosiče jsou uvedeny v tabulce 4. 

5.6.1 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů PGMAox 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů PGMAox jsou uvedeny v tabulce 24. 

Tabulka 24: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PGMAox; DNA 

izolovaná z homogenátu z hummusu s řepou, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

10,0 500,0 0,200 0,118 1,70 0,56 

10,6 530,0 0,211 0,117 1,80 0,61 

12,2 610,0 0,243 0,143 1,70 0,63 

12,7 635,0 0,255 0,155 1,64 0,66 

6,8 13,6 0,136 0,069 1,96 0,61 

6,2 12,4 0,125 0,064 1,96 0,61 

4,5 9,0 0,091 0,046 1,95 0,53 

5,2 10,4 0,104 0,054 1,93 0,52 

9,6 19,2 0,191 0,129 1,49 0,63 

10,7 21,4 0,214 0,137 1,57 1,38 

3,1 6,2 0,063 0,033 1,88 1,00 

3,1 6,2 0,062 0,030 2,08 1,03 

5.6.2 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox jsou uvedeny v tabulce 25. 
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Tabulka 25: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů P(HEMA-co-

GMA)ox; DNA izolovaná z homogenátu z hummusu s řepou, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

14,3 715,0 0,286 0,176 1,62 0,60 

12,4 620,0 0,249 0,133 1,87 0,64 

21,2 1 060,0 0,425 0,208 2,04 0,55 

45,9 2 295,0 0,919 0,361 0,54 0,49 

4,3 8,6 0,086 0,057 1,52 0,47 

9,2 18,4 0,183 0,121 1,51 0,67 

11,2 22,4 0,224 0,155 1,44 0,71 

9,9 19,8 0,198 0,129 1,54 0,64 

4,0 8,0 0,080 0,051 1,57 0,61 

4,2 8,4 0,083 0,048 1,72 2,64 

5,2 10,4 0,103 0,058 1,77 1,26 

5,9 11,8 0,117 0,068 1,72 1,39 

5.6.3 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2 jsou uvedeny v tabulce 26. 

Tabulka 26: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2; 

DNA izolovaná z homogenátu z hummusu s řepou, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

32,4 1 620,0 0,648 0,238 2,73 0,45 

7,7 385,0 0,155 0,066 2,35 0,48 

13,7 685,0 0,273 0,101 2,71 0,45 

29,9 1 495,0 0,598 0,195 3,06 0,45 

6,5 13,0 0,129 0,074 1,74 0,56 

8,0 16,0 0,160 0,090 1,78 0,52 

7,3 14,6 0,146 0,087 1,68 0,53 

5,5 11,0 0,111 0,061 1,81 0,42 

5,9 11,8 0,117 0,058 2,00 0,52 

6,4 12,8 0,128 0,064 2,00 0,57 

5,0 10,0 0,100 0,055 1,83 0,77 

7,8 15,6 0,156 0,076 2,05 0,66 
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5.6.4 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů MPG 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů MPG jsou uvedeny v tabulce 27. 

Tabulka 27: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů MPG; DNA 

izolovaná z homogenátu z hummusu s řepou, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

4,3 215,0 0,087 0,032 2,73 0,32 

35,0 1 750,0 0,700 0,233 3,00 0,41 

29,4 1 470,0 0,588 0,178 3,31 0,42 

4,3 215,0 0,087 0,032 2,73 0,32 

2,0 4,0 0,040 0,014 2,83 0,29 

0,9 1,8 0,019 0,024 0,76 0,21 

1,4 2,8 0,028 0,019 1,46 0,19 

2,2 4,4 0,044 0,026 1,70 0,31 

8,1 16,2 0,162 0,043 3,76 0,59 

5.6.5 Izolace DNA pomocí magnetických nosičů PLL 

Výsledky koncentrace a čistoty DNA izolované z připravených homogenátů pomocí 

magnetických nosičů PLL jsou uvedeny v tabulce 28. 

Tabulka 28: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím magnetických nosičů PLL; DNA 

izolovaná z homogenátu z hummusu s řepou, s přečištěním směsí chloroform-oktanol. 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství DNA 
(ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

26,0 1 300,0 0,519 0,178 2,92 0,43 

5,0 250,0 0,100 0,038 2,63 0,47 

6,1 305,0 0,121 0,041 2,99 0,46 

16,7 835,0 0,334 0,126 2,65 0,39 

7,2 14,4 0,145 0,094 1,55 0,46 

6,0 12,0 0,120 0,076 1,57 0,47 

4,4 8,8 0,087 0,056 1,57 0,39 

6,2 12,4 0,123 0,074 1,67 0,46 

3,2 6,4 0,064 0,026 2,48 1,61 

9,3 18,6 0,187 0,088 2,12 1,00 

16,5 33,0 0,330 0,194 1,70 0,78 

8,0 16,0 0,159 0,087 1,84 0,86 
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5.6.6 Průměrné hodnoty koncentrací DNA a poměru A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm 

Obrázek 24 zobrazuje průměrné hodnoty koncentrací DNA izolované ze všech homogenátů 

z hummusu s řepou v závislosti na použitých magnetických nosičích (A), dále průměrné 

hodnoty poměru absorbancí A260nm/A280 nm (B) a průměrné hodnoty absorbancí A260nm/A230 nm 

(C) v závislosti na použitých magnetických nosičích. 

 

 

 

Obrázek 24: Průměrné hodnoty koncentrací DNA izolované z homogenátů z hummusu s řepou 

v závislosti na použitých magnetických nosičích (A), průměrné hodnoty poměru absorbancí 

A260nm/A280 nm (B) a průměrné hodnoty poměru absorbancí A260nm/A230 nm v závislosti na použitých 

magnetických nosičích (C). 
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Průměrné nejvyšší množství DNA izolované z homogenátu z hummusu s řepou bylo dosaženo 

použitím magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox (12,31 ng∙μL–1), nejnižší koncentrace 

zase použitím nosičů PGMAox (7,89 ng∙μL–1). Průměrná hodnota poměru absorbancí 

A260nm/A280 nm byla pro magnetické nosiče PGMAox 1,81, což byla nejlepší hodnota. Nejvyšší 

nečistoty DNA podle poměru A260nm/A280 nm bylo dosaženo použitím nosičů MPG (2,44). 

Průměrné hodnoty A260nm/A230 nm byly u všech vzorků DNA izolované použitými 

magnetickými nosiči menší než 2,0. Nejlepší hodnota blížící se k optimální hodnotě byla 

dosažena použitím magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox (1,02). 

5.6.7 DNA použita k amplifikaci pomocí konvenční PCR 

Pro amplifikaci pomocí konvenční PCR byla vybrána DNA o nejvyšší koncentraci, izolována 

různými magnetickými nosiči. Koncentrace a čistota DNA je uvedena v tabulce 29 a absorpční 

spektrum je zobrazeno na obrázku 25. V PCR byla amplifikována izolovaná DNA. Směs pro 

PCR byla připravena dle kapitoly 4.2.6, produkty PCR byly detegovány postupem uvedeným 

v kapitole 4.2.9. Agarosový gel je na obrázku 26. 

Tabulka 29: Koncentrace a čistota DNA izolovaná s použitím různých magnetických nosičů; DNA 

izolována z homogenátu z hummusu s řepou, s přečištěním pomocí směsi chloroform-oktanol. 

Magnetický 
nosič 

Koncentrace 
DNA (ng∙μL–1) 

Množství 
DNA (ng) 

A260 nm A280 nm 
A260nm/ 

A280nm 

A 260nm/ 

A230 nm 

PGMAox 12,7 635 0,255 0,155 1,64 0,66 

P(HEMA-
co-

GMA)ox 
45,9 2 295 0,919 0,361 2,54 0,49 

HPS-B-M-
22-NH2 

29,9 1 495 0,598 0,195 3,06 0,45 

MPG 26,0 1 300 0,519 0,178 2,92 0,43 

PLL 35,0 1 750 0,700 0,233 3,00 0,41 

 

 

Obrázek 25: Závislost absorbance DNA na vlnové délce; DNA izolovaná z homogenátu z hummusu 

s řepou, přečištěného směsí chloroform-oktanol, s použitím různých magnetických nosičů. 
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Běh Magnetický nosič Ředění DNA 
Množství DNA 

v PCR směsi (ng) 
Detekce produktu 

PCR 

1. 
PGMAox 

10×  – 

2. 0× 25,4 – 

3. P(HEMA-co-
GMA)ox 

10×  – 

4. 0× 91,8 – 

5. 
HPS-B-M-22-NH2 

10×  – 

6. 0× 60,8 – 

7. 
MPG 

10×  – 

8. 0× 52,0 – 

9. 
PLL 

10×  – 

10. 0× 70,0 – 

11. Pozitivní kontrola  20,0 + + + 

12. Negativní kontrola    – 

13. 
Standard DNA 

100 bp 
   

+; ++; +++ … detekce produktů PCR různé intenzity 

– … bez detekce produktů PCR 

Obrázek 26: Gelová elektroforéza produktů PCR – DNA izolovaná z homogenátu z hummusu s řepou, 

přečištěného směsí chloroform-oktanol. Jako pozitivní kontrola byla použita DNA z Brassica oleracea. 

Po amplifikaci nebyly detegovány produkty PCR. Produkt PCR byl detegován pouze po 

amplifikaci pozitivní kontroly. 
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6 DISKUZE 

6.1 Mikroizolace DNA z čerstvého rostlinného materiálu – fazol obecný 

Pro nalezení optimální navážky čerstvých fazolových lusků se semeny byly připraveny 

homogenáty o různých navážkách (100, 200 a 400 mg). Z každé navážky byly připraveny dva 

homogenáty (kromě navážky 400 mg) s tím, že jeden homogenát z dvojice byl přečištěn směsí 

chloroform-oktanol pro srovnání kvantity a kvality izolované DNA s homogenáty 

nepřečištěnými směsí chloroform-oktanol. Po přečištění homogenátu směsí chloroform-oktanol 

bylo izolováno menší množství DNA než v porovnání s homogenáty, které přečištěny nebyly. 

Přečištěním homogenátů se ale hodnoty poměrů A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm určujících 

čistotu DNA přiblížily k hodnotám představující čistou DNA [37]. Na základě 

spektrofotometrické a PCR analýzy byla zvolena optimální navážka 200 mg. 

6.1.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

Koncentrace DNA izolované z homogenátu nepřečištěného směsí chloroform-oktanol se 

v různých navážkách pohybovala v rozmezí 61,8 až 88,8 ng∙μL–1. Přečištění homogenátu směsí 

chloroform-oktanolem způsobilo snížení koncentrace DNA, která se pohybovala od 25,0 až 

41,2 ng∙μL–1. Největší množství DNA bylo izolováno z homogenátu připraveného z navážky 

200 mg.  

Podle poměru absorbancí A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm byla určena čistota izolované DNA. 

Hodnoty poměru A260nm/A280 nm u DNA izolované z homogenátu nepřečištěného směsí 

chloroform-oktanol byly v rozmezí 1,20 až 1,23. Tyto hodnoty značí pravděpodobnou 

přítomnost kontaminantů proteinové nebo fenolické povahy, které absorbují v oblasti 280 nm. 

Pro čistou DNA tento poměr představuje hodnota 1,8 a právě hodnoty nižší než 1,8 značí 

kontaminaci proteiny [37]. Přečištění pomocí směsi chloroform-oktanol způsobilo deproteinaci 

homogenátu a hodnoty poměru A260nm/A280 nm se pohybovaly v rozpětí od 1,46 až 1,78. 

Přídavek směsi chloroform-oktanol způsobil výrazný posun k hodnotám blížícím se k hodnotě 

představující čistou DNA.  

Dalšími pravděpodobnými kontaminanty rostlinných materiálů jsou polyfenoly 

a polysacharidy. Mnoho polysacharidů absorbuje při vlnové délce 230 nm, a proto můžou být 

spektrofotometricky stanoveny z poměru absorbancí při vlnových délkách 260 a 230 nm. 

Hodnoty tohoto poměru menší než 1,6 značí možnou přítomnost polysacharidů, optimální 

hodnoty jsou v rozpětí 2,0 až 2,2 [40]. V oblasti 230 nm absorbují i jiné organické sloučeniny, 

například fenol, který ale nebyl použitý při izolaci DNA. DNA izolovaná z homogenátů 

nepřečištěných směsí chloroform-oktanol měla hodnoty poměru A260nm/A230 nm menší než 1,6. 

Přečištěním se hodnoty tohoto poměru přiblížily k optimálním hodnotám (výjimkou byl 

homogenát s navážkou 400 mg rostlinného materiálu, přečištěného směsí chloroform-oktanol. 

Tato hodnota byla 0,59. Pravděpodobně navážka byla příliš velká a pro lepší přečištění by 

muselo být použito větší množství směsi chloroform-oktanol). Nejčistější DNA byla izolována 

z homogenátu o navážce 200 mg, přečištěného směsí chloroform-oktanol (A260nm/A280 nm = 1,78 

a A260nm/A230 nm = 2,56). 
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6.1.2 PCR analýza  

Neředěná DNA izolovaná z homogenátů nepřečištěných pomocí směsi chloroform-oktanol 

nebyla v PCR amplifikována. Amplifikována byla jenom ředěná DNA a DNA izolovaná 

z homogenátů přečištěných směsí chloroform-oktanol. DNA, která nebyla v PCR 

amplifikována, pravděpodobně obsahovala inhibitory PCR proteinové nebo polysacharidové 

povahy, což dokazují i hodnoty poměru absorbancí A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm. Ředěním 

DNA došlo i k ředění inhibitorů, a proto se amplifikovala ředěná DNA izolovaná 

z homogenátů, které nebyly přečištěny směsí chloroform-oktanol. Přečištěním homogenátů 

směsí chloroform-oktanol došlo k téměř úplnému odstranění inhibitorů, a proto se 

amplifikovala i neředěná DNA izolovaná z přečištěného homogenátu. PCR produkty po 

přečištění směsí chloroform-oktanol byly intenzivnější než produkty nepřečištěné. DNA 

izolovaná z homogenátu o navážce 400 mg obsahovala pravděpodobně vysokou koncentraci 

inhibitorů, a tak nebylo možné DNA amplifikovat v takové intenzitě jako menší navážky.  

6.2 Mikroizolace DNA ze sušeného rostlinného materiálů – cizrna beraní 

Pro nalezení optimální navážky sušených semen cizrny beraní byly připraveny homogenáty 

o různých navážkách (100, 200 a 400 mg). Z každé navážky byly připraveny dva homogenáty 

s tím, že jeden homogenát z dvojice byl přečištěn směsí chloroform-oktanol pro srovnání 

kvantity a kvality izolované DNA s homogenáty nepřečištěnými směsí chloroform-oktanol. 

Vzhledem k charakteru sušeného materiálu, objem 500 μL lyzačního roztoku s CTAB, nebyl 

dostatečný. Navýšením na objem 1 000 μL bylo získáno větší množství homogenátu a bylo 

izolováno přibližně o třetinu větší množství DNA než v porovnání se vzorky, u kterých bylo 

použito 500 μL lyzačního roztoku s CTAB. Přečištění homogenátů směsí chloroform-oktanol 

navýšilo množství izolované DNA ještě výrazněji. Nejvyšší koncentrace DNA byla izolována 

z homogenátu o navážce 200 mg sušených semen, s přečištěním směsí chloroform-oktanol  

a o objemu lyzačního roztoku s CTAB 1 000 μL. 

6.2.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

Koncentrace DNA, která byla izolována z homogenátu nepřečištěného směsí chloroform-

oktanol v navážkách 100, 200 a 400 mg, s použitím lyzačního roztoku s CTAB o objemu 

500 μL se pohybovala v rozmezí 12,7 až 61,1 ng∙μL–1. Přídavek směsi chloroform-oktanol 

k tomuto homogenátu navýšil koncentraci izolované DNA, která byla od 22,3 až  

79,4 ng∙μL–1. Navýšení objemu lyzačního roztoku s CTAB na 1 000 μL mělo za následek 

izolování DNA o koncentraci 182,4 ng∙μL–1 a s přídavkem směsi chloroform-oktanol  

240,1 ng∙μL–1. 

Podle poměru hodnot A260nm/A280 nm byla izolována DNA z homogenátů o různých navážkách, 

znečištěna proteiny, protože všechny hodnoty byly menší než 1,8 [37]. Kromě přítomnosti 

proteinů, je podle hodnot poměru A260nm/A230 nm pravděpodobná i přítomnost polysacharidů, 

respektive polyfenolů absorbujících v oblasti 230 nm. Tyto hodnoty byly ve všech vzorcích 

izolované DNA menší než 2,0 což indikuje jejich výskyt [37]. Navýšení objemu lyzačního 

roztoku s CTAB a přečištění pomocí směsi chloroform-oktanol výrazně nezměnilo hodnoty 

A260nm/A280 nm a A260nm/A230 nm. 
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6.2.2 PCR analýza  

Pro PCR analýzu byla použita DNA izolována z homogenátu o navážce 200 mg, o objemu 

lyzačního roztoku s CTAB 500 μL, s přečištěním a bez přečištění směsí chloroform-oktanol. 

Tato DNA však nebyla amplifikována, pravděpodobně kvůli přítomným inhibitorům. Proto 

byla metoda izolace optimalizována navýšením objemu lyzačního roztoku s CTAB na 

1 000 μL. Tato DNA byla amplifikována v PCR pouze ředěná, což značí přítomnost inhibitorů 

PCR. Přesrážením isopropylalkoholem došlo i k amplifikaci neředěné DNA. Nejintenzivnější 

produkt PCR byl amplifikován po přečištění pomocí směsi chloroform-oktanol a pomocí 

isopropylalkoholu. 

6.3 Mikroizolace DNA z dalších sušených rostlinných materiálů 

Kromě cizrny beraní byla DNA izolována z čočky červené, bobu obecného, praskavce 

ledencového, sóji luštinaté a hrachu setého. Všechny homogenáty byly připraveny z navážky 

200 mg, byl použit lyzační roztok s CTAB o objemu 1 000 μL, pro přečištění byla použita směs 

chloroform-oktanol a pro další přesrážení DNA byl k některým homogenátům přidán 

isopropylalkohol. 

6.3.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

Koncentrace DNA izolované z homogenátů nepřečištěných isopropylalkoholem se pohybovala 

v rozmezí 32,5 až 359,8 ng∙μL–1. Přesrážení homogenátů isopropylalkoholem několikanásobně 

navýšil množství izolované DNA, kromě DNA izolované z homogenátu z bobu obecného. 

Hodnoty poměru A260nm/A280 nm byly u DNA přečištěné i nepřečištěné isopropylalkoholem pod 

hodnotou 1,8. Lze tedy usuzovat na přítomnost proteinů. Rovněž hodnoty poměru 

A260nm/A230 nm byly pod optimální hodnotou, což značí i možnou přítomnost polyfenolů [37]. 

6.3.2 PCR analýza  

DNA izolována z homogenátů sušených semen luštěnin přečištěných směsí chloroform-oktanol 

byla amplifikována v PCR, kromě neředěné DNA izolované z homogenátu z bobu obecného. 

Lze předpokládat, že v této DNA byly přítomné inhibitory PCR, které se ředěním DNA naředili, 

a proto neinhibovali amplifikaci ředěné DNA. Přesrážením DNA pomocí isopropylalkoholu 

byly amplifikovány všechny vzorky DNA včetně DNA izolované z homogenátu z bobu 

obecného.  

6.4 Mikroizolace DNA z potravinového výrobku – hummus s chilli 

Optimální navážka byla testována u čerstvých a sušených rostlinných materiálů, a proto pro 

izolaci DNA z potravinového výrobku byla zvolena optimální navážka 200 mg. Pro přečištění 

byla použita směs chloroform-oktanol. 

6.4.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

Koncentrace DNA izolované z homogenátu z hummusu s chilli ve čtyřech opakováních se 

pohybovala v rozmezí 40,7 až 44,2 ng∙μL–1. Poměr hodnot A260nm/A280 nm byl v rozmezí od 1,76 

až 2,22. Průměrné hodnoty tohoto poměru jsou 1,98 což nepředstavuje úplně čistou DNA, ale 

můžeme předpokládat, že DNA není kontaminována proteiny. Podle hodnot A260nm/A230 nm byla 

DNA znečištěna polysacharidy, respektive polyfenoly, které absorbují v oblasti 230 nm [37]. 
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6.4.2 PCR analýza 

Po amplifikaci byly detegovány produkty PCR různé intenzity. Amplifikována nebyla pouze 

DNA 100× ředěná, z důvodu nízké koncentrace DNA v PCR směsi.  

6.5 Srovnání různých typů magnetických nosičů: mikroizolace DNA 

z potravinového výrobku – hummus s chilli 

6.5.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

Rozpětí hodnot koncentrací izolované DNA z různých homogenátů připravených z hummusu 

s chilli byly velmi velké. Například všechny hodnoty koncentrací DNA izolované částicemi 

PGMAox byly v rozmezí 5,9 až 153,7 ng∙μL–1. Rozdílné hodnoty koncentrací DNA izolovány 

z homogenátu z hummusu s chilli mohly být způsobeny tím, že magnetické částice při 

pipetování sedimentují, a tak není možné napipetovat vždy stejné množství magnetických částic 

do všech separačních směsí, což může ovlivnit množství DNA, které se váže na magnetické 

částice. Dalším faktorem může být i to, že  DNA byla izolována z několika homogenátů, ve 

kterých nemuselo být stejné množství DNA. 

Nejvyšší průměrné hodnoty koncentrace izolované DNA byly dosaženy použitím 

magnetických nosičů P(HEMA-co-GMA)ox, 49,91 ng∙μL–1 a PGMAox 44,0 ng∙μL–1. Další 

použité magnetické částice HPS-B-M-22-NH2, MPG a PLL izolovaly množství DNA, které se 

průměrně pohybovalo v rozmezí 33,37 až 38,86 ng∙μL–1. Magnetické nosiče P(HEMA-co-

GMA)ox a PGMAox jsou pokryté karboxylovými skupinami, což je důležité pro izolaci 

molekul DNA (molekuly DNA v kondenzovaném stavu interagují s karboxylovými skupinami) 

[28]. Množství DNA adsorbované na magnetické nosiče funkcionalizované karboxylovými 

skupinami se zvyšuje s narůstající koncentrací karboxylových skupin [31]. Potvrzuje to 

i největší množství DNA izolované magnetickými nosiči P(HEMA-co-GMA)ox (obsah COOH 

skupin 0,76 mM∙g–1) a druhé největší množství izolované DNA magnetickými nosiči PGMAox 

(obsah COOH skupin 0,67 mM∙g–1). 

Z hlediska čistoty izolované DNA podle poměru A260nm/A280 nm bylo nejvyšší čistoty dosaženo 

použitím magnetických nosičů PGMAox a P(HEMA-co-GMA)ox. Byly to průměrné hodnoty 

1,84 až 1,85. U dalších použitých částic se tento poměr pohyboval od hodnoty 2,26 do 2,38 což 

může značit znečištění RNA [37].  

Hodnoty poměru absorbancí při vlnových délkách 260 a 230 nm určují přítomnost sloučenin 

jako jsou polysacharidy nebo polyfenoly. Z naměřených hodnot lze usoudit, že DNA byla 

znečištěna sloučeninami polysacharidové nebo polyfenolové povahy, protože průměrné 

hodnoty A260nm/A230 nm byly menší než 2,0. [37].  

6.5.2 Srovnání koncentrace a čistoty izolované DNA různými magnetickými částicemi 

s přečištěním a bez přečištění pomocí isopropylalkoholu 

Přesrážení homogenátu isopropylalkoholem navýšilo množství izolované DNA jenom 

v případě použití magnetických nosičů HPS-B-M-22-NH2 a PLL. V případě dalších nosičů bylo 

množství izolované DNA menší. Koncentrace isopropylalkoholem nepřesrážené DNA 

izolované magnetickými částicemi se pohybovala v rozmezí od 7,2 až 47,1 ng∙μL–1. Přídavkem 

isopropylalkoholu se množství izolované DNA změnilo a pohybovalo se od 14,1 do  

28,5 ng∙μL–1. 
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Čistota DNA se podle poměru hodnot A260nm/A280 nm přídavkem isopropylalkoholu ve všech 

vzorcích posunula k hodnotě představující čistou DNA. Hodnoty poměru A260nm/A230 nm byly 

nižší než 2,0 což značí přítomnost polysacharidů, nebo polyfenolů. V případě 

isopropylalkoholem přečištěné DNA izolované magnetickými nosiči HPS-B-M-22-NH2 byla 

tato hodnota 2,2 což je optimální hodnota. Proto lze usuzovat, že přídavek isopropylalkoholu 

při použití zmiňovaných nosičů způsobil odstranění kontaminantů polysacharidové, respektive 

polyfenolické povahy [37].  

6.5.3 PCR analýza 

Po amplifikaci DNA izolované různými magnetickými nosiči byly detegovány specifické 

amplikony. V závislosti na různém množství DNA v PCR směsích byly detegovány produkty 

PCR různé intenzity. DNA použita k amplifikaci v PCR byla v rozmezí koncentrací od 66,2 až 

153,7 ng∙μL–1. Hodnoty poměru A260nm/A280 nm, u všech vzorků DNA izolované použitými 

magnetickými nosiči, byly v rozmezí 1,95 až 2,43 což představuje znečištění RNA a hodnoty 

poměru A260nm/A230 nm byly od 0,38 až 0,42, čili menší než 2,0. Značí to přítomnost 

polysacharidů, nebo polyfenolů, které mohly mít inhibiční vliv na amplifikaci DNA. Vzhledem 

k vysoké koncentraci izolované DNA bylo možné DNA amplifikovat i přes možnou přítomnost 

inhibitorů polysacharidové povahy. Produkty PCR měly v porovnání s pozitivní kontrolou nižší 

intenzitu. 

6.5.4 qPCR analýza 

Kalibrační křivka byla sestrojena pomocí DNA Brassica oleracea v rozmezí koncentrací od 10 

ng∙μL–1 do 0,1 pg∙μL–1. Optimální hodnoty kalibrační křivky dle [41] představuje sklon 

kalibrační křivky o hodnotě −3,9 až −3,0 a účinnost 80 až 100 %. optimální hodnota korelačního 

koeficientu je ± 0,99. Dosažené hodnoty kalibrační křivky odpovídají optimálním hodnotám. 

Sklon kalibrační křivky byl −3,65 což představuje účinnost 88 % a hodnota korelačního 

koeficientu byla 0,995. Získané výsledky lze považovat za spolehlivé. 

Byla zjištěna hodnota CT („treshold cycle“), která odpovídá cyklu, kdy je dosažena statisticky 

významná hodnota fluorescence. Mezi koncentrací a hodnotou CT platí nepřímá úměra to 

znamená, že čím je koncentrace DNA vyšší, tím je hodnota CT nižší [41]. 

Analýza křivky tání byla provedena z důvodu zjištění specifity produktů PCR. Teplota tání 

pozitivní kontroly se pohybovala v rozpětí 85 až 86 °C a teplota tání vzorků DNA v rozpětí 84 

až 85 °C. Teplota tání pro pozitivní kontrolu a DNA izolovanou různými magnetickými nosiči 

byla přibližně stejná. Nižší teplota tání může být způsobena nižší koncentrací DNA.  

DNA izolována pomocí magnetických nosičů PLL nebyla detekována. Pravděpodobně došlo 

ke chybě při pipetování DNA při přípravě směsi pro qPCR a z časových důvodů nebylo možné 

experiment zopakovat. 
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6.6 Srovnání různých typů magnetických nosičů: mikroizolace DNA 

z potravinového výrobku – hummus s řepou 

6.6.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty DNA 

Průměrné hodnoty koncentrací DNA izolované použitými magnetickými částicemi byly 

v rozmezí od 7,89 do 12,31 ng∙μL–1. Nejvyšší průměrné množství DNA bylo izolováno 

částicemi P(HEMA-co-GMA)ox (12,31 ng∙μL–1). Průměrně nejnižší množství DNA bylo 

izolováno magnetickými částicemi PGMAox (7,89 ng∙μL–1).  

Z hlediska čistoty DNA (podle poměru A260nm/A280 nm) byly nejlepší magnetické částice 

PGMAox, kterými byla dosažena hodnota 1,81 což představuje čistou DNA. Hodnota poměru 

A260nm/A230 nm byla u všech vzorků DNA menší než 2,0 což značí přítomnost polysacharidů, 

nebo polyfenolů [37]. 

6.6.2 PCR analýza 

DNA izolována z homogenátu z hummusu s řepou použitými magnetickými nosiči, nebyla 

amplifikována v PCR. Koncentrace izolované DNA byla v rozmezí 12,7 až 45,9 ng∙μL–1. 

Poměr A260nm/A280 nm byl kromě DNA izolované magnetickými částicemi PGMAox vyšší než 

2,0 což značí znečištění DNA pravděpodobně RNA. Poměr A260nm/A230 nm byl v rozmezí od 

0,41 do 0,66. Hodnota tohoto poměru představuje možnou přítomnost polysacharidů, nebo 

polyfenolů [37], které mohly inhibovat amplifikaci DNA v PCR a koncentrace izolované DNA 

nebyla dostatečně velká, aby došlo k amplifikaci. Velmi pravděpodobná je přítomnost 

inhibitorů v podobě barevných pigmentů, jelikož připravený homogenát byl silně zabarven 

barvivem červené řepy. DNA je potřeba zakoncentrovat a dále přečišťovat.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem první části práce byla optimalizace metody mikroizolace DNA, v kvalitě vhodné pro 

PCR, z čerstvého fazolového lusku se semenem, ze sušených semen luštěnin a z potravinového 

výrobku obsahujícího luštěniny (hummus s chilli). Z těchto vzorků byla optimalizovanou 

metodou izolována DNA pomocí magnetických nosičů PGMAox. Získaná DNA byla částečně 

zbavena kontaminantů a amplifikována v PCR. 

Dalším cílem bylo srovnat pět různých typů magnetických nosičů použitých při izolaci DNA 

z potravinových výrobků (hummus s chilli a hummus s řepou). Pro tuto izolaci byla použita 

metoda, která byla optimalizována v první části práce. 

Z homogenátu připraveného z hummusu s chilli bylo izolováno v průměru největší množství 

DNA magnetickými nosiči P(HEMA-co-GMA)ox a PGMAox. Těmito nosiči byla dosažena 

i její nejvyšší čistota. V PCR byla amplifikována DNA izolovaná všemi magnetickými nosiči. 

Z homogenátu z hummusu s řepou bylo izolováno menší množství DNA než v porovnání 

s hummusem s chilli. Největší množství bylo izolováno magnetickými nosiči P(HEMA-co-

GMA)ox a HPS-B-M-22-NH2. Touto optimalizovanou metodou nedošlo k amplifikaci DNA. 

Pravděpodobným vysvětlením této skutečnosti je přítomnost inhibitorů, pravděpodobně 

pigmentů z řepy, které se touto metodou nepodařilo odstranit. Proto je potřeba metodu izolace 

DNA z tohoto výrobku dále optimalizovat. Všechny cíle práce byly splněny. 
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9 PŘÍLOHY 

9.1 Seznam použitých zkratek a symbolů 

bp – páry bází 

CTAB – Cetyltrimethylamonium bromid 

Dn – průměrný průměr 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

dNTP – 2´-deoxyribonukleotid-5´-trifosfát 

DTT – dithiotreitol 

Dw – průměrná hmotnost 

EDTA – Ethylendiamintetraoctová kyselina 

GMA – glycidylmethakrylát 

HPS-B-M-22-NH2 – hypersíťované porézní částice poly(styren-co-divinylbenzen) 

IPA – Isopropylalkohol 

MPG – magnetické porézní sklo 

P(HEMA-co-GMA) – kopolymer 2-hydroxyethylmethakrylátu a glycidylmethakrylátu 

P(HEMA-co-GMA)ox – kopolymer 2-hydroxyethylmethakrylátu a glycidylmethakrylátu 

pokrytý karboxylovými skupinami 

PCR – polymerázová řetězová reakce 

PDI – index polydisperzity 

PEG – polyethylenglykol 

PGMA – polyglycidylmethakrylát 

PGMAox – polyglycidylmethakrylát pokrytý karboxylovými skupinami 

PLA – poly-L-mléčná kyselina 

PLL – poly-L-lysin 

PMMA – polymethylmethakrylát 

PS – polystyren 

PVA – polyvinylalkohol 

PVP – polyvinylpyrrolidon 

PVPP – polyvinylpolypyrrolidon 

qPCR – polymerázová řetězová reakce v reálném čase 

R2 – korelační koeficient lineární regrese 

RNA – ribonukleová kyselina 

SDS – dodecylsulfát sodný 

TE pufr – Tris/EDTA pufr 

Tm – teplota tání 

USDA – United States Department of Agriculture 
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Metody založené na analýze DNA jsou vyvíjeny pro stanovení autenticity potravin. Výhodou 

metody PCR je její vysoká citlivost a práce v malých objemech. Využití vyžaduje izolaci DNA 

v dostatečné kvalitě, k čemuž se využívají magnetické částice. Pro úspěšnou mikroizolaci 

rostlinné DNA v kvalitě vhodné pro PCR pomocí magnetických částic je nezbytné 

optimalizovat proces izolace. Cílem této práce bylo optimalizovat přípravu homogenátu pro 

izolaci DNA ze sušených semen cizrny beraní (Cicer arietinum), které byly rozdrceny na 

prášek. Pro nalezení optimální navážky bylo testováno 100, 200 a 400 mg rozdrcených 

sušených semen, které byly homogenizovány lyzačním roztokem s CTAB o objemu 500 μL 

pomocí plastového kopistu ve vymraženém termobloku. Dále bylo testováno přečištění 

homogenátů 500 μL směsi chloroform-oktanol, což vedlo k pozitivní deproteinaci vzorku. DNA 

izolovaná magnetickými částicemi z homogenátů bez přídavku a s přídavkem směsi 

chloroform-oktanol zůstávala však i nadále znečištěna a nebyla bez dostatečného ředění v PCR 

amplifikována. Abychom odstranili inhibitory reakce PCR navýšili jsme objem lyzačního 

roztoku s CTAB na 1 000 μL. Dále jsme pak DNA z homogenátů (připravených ze 200 mg 

vzorku) přečistili přesrážením isopropanolem. Isopropanolový precipitát DNA byl pak 

rozpuštěn v TE pufru a DNA izolována magnetickými částicemi. Po této úpravě, která sice 

mírně prodlužuje celou proceduru, byla DNA velmi dobře amplifikovatelná v reakci PCR. 

Uvedeným postupem byly eliminovány inhibitory PCR, které byly koextrahovány spolu 

s DNA. 

 


