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Úvod
Izolace a detekce mRNA patfií dnes k velmi diskutovanému tématu, jelikoÏ je mRNA velmi dÛleÏitá ve studiu exprese genÛ

a zasahuje i do novû rozvíjejícího se oboru, proteomiky (Huska et al., 2007). Vzhledem k její snadné enzymatické degradabilitû

RNázami je její izolace nároãná. Proto se hledají nové metody jak izolovat mRNA z biologického materiálu co nejúãinnûji a kvan-

titativnû. Dal‰ím v˘znamn˘m poÏadavkem je rychlost a minimalizace operací se vzorkem. Konvenãní metody zaãínají b˘t pro

tyto poÏadavky neuspokojivé vzhledem ke své zdlouhavosti a pouÏívání více rÛzn˘ch druhÛ ãinidel (fenol, chloroform, izoami-

lalkohol, ethanol). V nedávné dobû byly vyvinuty nové technologie zaloÏené na paramagnetick˘ch ãásticích (MPs), které by moh-

ly tyto nároky splÀovat a postupnû nahradit bûÏnû pouÏívané metody. Superparamagnetické ãástice se skládají z obalové vrstvy,

která obklopuje jádro, to je nejãastûji tvofieno z oxidu Ïelezitého nebo Ïeleznatého (Lefebure, et al., 1998, Ngomsik, et al., 2005,
Palecek, et al., 2002, Safarik and Safarikova, 1999, Safarik and Safarikova, 2002, Zitka, et al., 2007).

Fyzikálnû-chemické vlastnosti ãástic (velikost ãástic, úroveÀ magnetizace a topologie povrchu) jsou dÛleÏité pro definování

jejich vyuÏití v biologii. Jejich velikost se pohybuje v fiádech (nm) aÏ (mm), ov‰em ta mÛÏe b˘t uzpÛsobena velikosti biologic-

kému materiálu, ze kterého chceme cílové biomolekuly izolovat (napfi. proteinÛ 5 – 50 nm, virÛ 20 – 450 nm, bunûk 10 – 100 μm).

Velkou v˘hodou tûchto ãástic je to, Ïe se mohou pomocí magnetu zkoncentrovat na jedno místo a umoÏnit tak jejich oddûlení od
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vodného roztoku. Tento krok umoÏÀuje provést dokonalé promytí tûchto ãástic od nenavázan˘ch jinak bûÏnû interferujících látek.

Mezi dal‰í v˘hody patfií to, Ïe se vzorek nemusí sloÏitû upravovat (odstfieìováním, dial˘zou apod.) jako je tomu u konvenãních

purifikaãních metod. Vynecháním tûchto krokÛ se podstatnû zkracuje ãas získání cílen˘ch biomolekul a navíc se pfiedejde jejich

pfiípadnému fyzikálnímu nebo biologickému po‰kození (Hsing, et al., 2007). Pro ovûfiení správnosti izolace mRNA jsme vyuÏi-

li elektrochemick˘ch metod, které umoÏÀují detekovat (kvantifikovat) i velmi malé mnoÏství mRNA. Cílem této práce bylo navrh-

nout a optimalizovat rychlou kvantitativní a kvalitativní metodu izolace mRNA pomocí paramagnetick˘ch ãástic.

Materiál a metody
Chemikálie: Polyadenilová kyselina poly(A), hydrogenfosforeãnan sodn˘, dihydrogenfosforeãnan sodn˘, chlorid sodn˘, kyse-

lina chlorovodíková, kyselina octová a octan sodn˘ byly získány od firmy Sigma Aldrich (St. Louis, USA) Oligonukleotidy A10,

A25 byly pofiízeny od firmy VBC – GENOMIC (Rakousko). Guanidiumthiokyanát byl získán od firmy Merck. Oligonukleotidy

A10, A25 byly pofiízeny od firmy VBC-GENOMIC (Rakousko). V‰echny roztoky není-li uvedeno jinak byly pfiipraveny z ACS

vody a byly uchovávány v lednici pfii teplotû 4 °C. Pufry o pfiíslu‰n˘ch pH hodnotách a koncentracích byly pfiipravovány dennû

ze zásobních roztokÛ.

Elektrochemická anal˘za: Elektrochemické mûfiení bylo provádûno na pfiístroji Autolab (EcoChemie, Nizozemí) ve spojení

s VA-Stand 663 (Metrohm, ·v˘carsko) v tfiíelektrodovém zapojení. Jako pracovní elektroda byla pouÏita visící rtuÈová kapková

elektroda – HMDE (plocha Hg kapky = 0,4 mm2), referentní elektroda (Ag/AgCl, 3M KCl) a uhlíková tyãinka jako pomocná

elektroda. V‰echna elektrochemická mûfiení byla provedena v acetátovém pufru pH = 4 kter˘, byl pfiipravován ze zásobních roz-

tokÛ 0,2 M kyseliny octové a 0,1 M octanu sodného.

Izolace: Izolace poly(A) a mRNA byla provádûna pomocí paramagnetick˘ch ãástic Dynabeads Oligo (dT)25. od firmy Dynal,

Oslo, Norsko. Paramagnetické ãástice byly pfiitahovány pomocí magnetického stojanu MPC-S (Magnetic Particle Concentrator).

V‰echny experimenty s paramagnetick˘mi ãásticemi byly provádûny za sterilních podmínek, které zaji‰Èoval RNA/DNA UV cle-

aner box UVT – S – AR Talron Biotech. L.T.D Israel. Pro centrifugaci a tfiepání vzorkÛ byla vyuÏita centrifuga multi-spin MSC-

3000 (Biosan), která byla umístûna v RNA/DNA UV cleaner box UVT-S-AR. Proces denaturace probíhal za konstantní teploty

85 °C, za vyuÏití Thermomixer 5355 Comfort/ Compact (Eppendorf Nûmecko).

V˘sledky a diskuze
Pro optimalizaci izolace a detekce jsme vybrali polyadenilo-

vou kyselinu poly(A), která reálnû simuluje mRNA. JelikoÏ jsou

mRNA molekuly s rÛznou délkou polynukleotidového fietûzce

a je tedy potfiebné sledovat vliv délky fietûzce na pozorovan˘ elek-

trochemick˘ signál. Prvním úkolem v této práci bylo zab˘vat se

elektrochemick˘m stanovením poly(A) a poté adenin-oligonuk-

leotid A10 za vyuÏití HMDE. K tomu úãelu bylo vyuÏito adsorp-

tivní pfienosové techniky, kde probíhá akumulace vzorku na visí-

cí rtuÈovou kapkovou elektrodu. Pro vlastní mûfiení se odebralo

5 μl pfiipraveného vzorku nukleové kyseliny, to se dalo na para-

film a následnû se vzorek adsorboval na kapku. Poté byla rtuÈo-

vá kapka omyta v ACS vodû a následnû ponofiena do elektrolytu.

Pfied vlastním mûfiením byl elektrolyt deoxygenován pomocí pro-

bublávání argonem (99.999%) nasyceného vodou po dobu 120 s.
Pak následovala vlastní detekce (Obrázek 1). Nejoptimálnûj‰í

doba akumulace byla u poly(A) 120 s u A10 150 s. Tento rozdíl

je pravdûpodobnû zpÛsoben délkou fietûzce, kdy vût‰í molekula

zaplní povrch elektrody rychleji neÏ molekuly s men‰ím poãtem

adeninÛ. Dále u tûchto molekul byla sledována závislost v˘‰ky

píku na koncentraci. Získali jsme u v‰ech sledovan˘ch molekul

lineární závislost. U poly(A) je tato závislost lineární od kon-

centrace 0 – 25 μM podle rovnice y= 61.717x – 27.378 s fak-

torem spolehlivosti R2 = 0.9934. U ODN (A10) v˘‰ka píku se

vzrÛstající koncentrací lineárnû roste od 0 – 50 μM podle rov-

nice y = 8.4146x – 15.736 s faktorem spolehlivosti R2 = 0.9923.

Postup izolace mRNA
Izolace byla optimalizovaná opût na poly(A) po té byla celá

metoda aplikovaná na reálné vzorky. Jednotlivé kroky izolace,

které jsou popsány v následujícím textu, vidíme na Obrázku 1.

Pfiíprava paramagnetick˘ch ãástic: Paramagnetické ãástice se

obr. 1
Schéma postupu izolace pomocí paramagnetick˘ch ãástic

obr. 2
A) Závislost odezvy signálu na dobû hybridizace

B) Závislost odezvy signálu na koncentraci NaCl
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pfienesou i s roztokem ve kterém jsou uchovávány, do mikrozkumavky (Obrázek 1, krok ã. 1). Zvolili jsme velmi mal˘ objem

10 μl. Poté se mikrozkumavka umístí do magnetického stojanu, kter˘ oddûlí paramagnetické ãástice od roztoku ve kterém se

nacházely, ten se odsaje pipetou a ihned se pfiidá 20 μl prom˘vacího roztoku jehoÏ sloÏení jsme pouÏili z dfiívûj‰ích prací. Sklá-

dal se z (0,1 M NaCl + 50 mM Na2HPO4 + NaH2PO4) (Palecek, et al., 2002) (Obrázek 1, krok ã. 2,3). Následnû se mikrozku-

mavka pfiesune ze stojanu a krátce protfiepe v ruce, tak aby se paramagnetické ãástice rozpt˘lily v prom˘vacím roztoku (Obrázek

1, krok ã. 4). Poté se opakuje prom˘vání (krok ã. 5, 6). Následuje promytí za vyuÏití pfiístroje multi-spin MSC-3000, u které se

stfiídá centrifugace a tfiepaní. Tfiepání bylo nastaveno na úroveÀ (hard) a trvalo 20 sec a centrifugace probíhala pfii odstfiedivé síle

285 g po dobu 1 s. Oba procesy se 6 krát opakovaly (Obr. 1, krok ã. 7). Po probûhnutí tûchto cyklÛ postup navazuje na krok ã. 3.

Cel˘ postup se takto 3 krát opakuje jednotlivé kroky vidíme na (Obrázku 1A).

Po promytí paramagnetick˘ch ãástic jsou pfiipraveny k zachycení mRNA (proces hybridizace). Ta spoãívá ve vazbû poly(A)

na T25 sekvenci, kterou nesou paramagnetické ãástice.

Hybridizace: Hybridizace je nejdÛleÏitûj‰í ãástí celého postupu, protoÏe zde probíhá navázaní poly(A) ãi mRNA na fietûzec

T25 vázan˘ na paramagnetick˘ch ãásticích, proto jsme se zamûfiili na hledání co nejlep‰ích podmínek, které by nám umoÏnili izo-

lovat co nejvût‰í mnoÏství studované látky. Existuje zde v‰ak mnoho rÛzn˘ch faktorÛ, které mohou prÛbûh hybridizace v˘raz-

n˘m zpÛsobem ovlivÀovat. Jako první parametr, kter˘ jsme sledovali byl vliv doby hybridizace na v˘‰ku píku poly(A). Se vzrÛ-

stající dobou hybridizace roste i mnoÏství zachycené poly(A) do 40 minuty p té uÏ nedochází k v˘razn˘m zmûnám mnoÏství izo-

lované mRNA (Obrázek 2A). Dal‰ím studovan˘m parametrem byl vliv iontové síly na mnoÏství izolované mRNA. Zde hybridizace

probíhala v rÛzn˘ch koncentracích NaCl. Nejlep‰í odezvu signálu mRNA (tedy nejvût‰í mnoÏství mRNA) jsme získaly pfii kon-

centraci 0,5 M NaCl (Obrázek 2B). Posledním a neménû v˘znamn˘m parametrem, jenÏ jsme studovali, byl vliv rÛzn˘ch kon-

centrací guanidium thiokyanátu na hybridizaci. Z v˘sledkÛ jsme zjistili, Ïe optimální koncentrace je 0,6 M. Po vyhodnocení v‰ech

v˘sledkÛ jsme navrhli ideální hybridizaãní roztok jehoÏ celkov˘ objem i se vzorkem byl 30 μl.

Pfii hybridizaci se vzorek tfiepal opût na pfiístroji multi-spin MSC-3000 na úrovni (soft) po dobu 20 s po té následovala cent-

rifugace 1 s. Poãet cyklÛ byl 85 tj. doba hybridizace byla 1785 s.

Prom˘vání ãástic po hybridizaci: Po hybridizaci následovalo stejné promytí paramagnetickách ãástic jako na zaãátku. (Obrá-

zek 1, C). Tedy kroky (2 – 7), které se opût 3 krát opakovaly.

Denaturace: Promyté paramagnetické ãástice s navázanou poly(A) se umístily na Thermomixer 5355 a pfii teplotû 85 °C po

dobu 5 min probíhala denaturace (Obrázek 1, krok ã. 13) pfii níÏ dojde k rozru‰ení vazby mezi poly(A) a T25 fietûzcem. Po té se

paramagnetické ãástice pfiitáhly magnetick˘m stojanem a roztok pouze s mRNA se odsál a pfienesl do nové sterilní mikrozku-

mavky (krok ã. 14, 15) (Obrázek 1, D). Tímto posledním krokem byl vzorek pfiipraven k vlastní elektrochemické anal˘ze (Obrá-

zek 1, E)

Izolace mRNA z reáln˘ch vzorkÛ
Optimalizace izolace nám umoÏnila cel˘ postup aplikovat na reálné vzorky. Jednalo se o tkánû. Tyto vzorky se nejdfiíve homo-

genizovaly za pomocí dusíku a následnû ve 4 M guanidium thiokyanátu. Vznikl˘ roztok se pfiidal k paramagnetick˘m ãásticím.

Po hybridizaci a promytí se izolovaná mRNA elektrochemicky kvantifikovala a porovnala s dal‰ími vzorky a kalibraãní kfiivkou.

Závûr
Izolace mRNA zaloÏená na paramagnetick˘ch ãásticích plnû nahrazuje izolaci mRNA konvenãními zpÛsoby s tím, Ïe je mno-

hem rychlej‰í a nevyÏaduje tolik pfiípravn˘ch roztokÛ a hlavnû minimalizuje manipulaci se vzorkem. Lze tuto metodu vyuÏít ve

spojení s elektrochemickou detekcí ke kvantifikaci izolované mRNA.
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