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Úloha č. 2: Izolace nukleových kyselin 

Materiál a chemikálie 
L-B médium (1%  bacto-tryptone, 0.5 %  bacto-yeast extract, 0.5 % NaCl) 
SSC: 0,15 M NaCl v 0,015 M citrátu sodném, pH 7,0  
diethylether 
0,5 % a  0,1 N NaOH 
5%, 50 % a 2N kyselina octová 
1 N HCl 
chlazený ethanol 
10% SDS 
difenylaminové činidlo: do 100 ml 1 % roztoku difenylaminu v ledové kyselině octové se přidá 2 × 75 ml 

koncentrované kyseliny sírové.  
mořský písek 
třecí miska 

Izolace bakteriální DNA 
Obecný postup při izolaci DNA zahrnuje rozbití buněk (případně jader), oddělení od proteinů, od lipidů a od RNA. 
Protokol, se kterým se seznámíte v úloze patří k těm nejjednodušším, kde získaná DNA není příliš čistá. Pokud 
bychom chtěli získat čistší DNA, musel by se zařadit další krok - např. fázová separace (např. se směsí chloroform - 
isoamyl alkohol, při které lipidy přejdou do organické fáze a proteiny se vysráží na rozhraní). 
1. Den před zahájením je třeba zaočkovat E. coli z agarové misky do tekutého kultivačního média. Do sterilizované 50 ml 

erlenmayerovy baňky přidejte (u kahanu) 10 ml L-B média. Potom přeneste bakteriologickou kličkou (kterou jste 
předtím sterilizovali v plameni a poté vychladili v agaru misky) jednu kolonii E. coli z misky do média. Nechte třepat do 
dalšího dne (250 RPM, 37 °C). 

Zásady sterilní práce s bakteriemi: 
- používá se autoklávované nádobí (válce, erlenmeyerovy baňky), autoklávované špičky, případně sterilní pipety. Pro 
předpěstování bakterií se používají jednorázové sterilní zkumavky. 
- pracuje se vedle kahanu 
- veškerý odpad (pevný i tekutý), který je kontaminován bakteriemi, se autoklávuje! 
2. K 10 ml bakteriální kultury přidejte 6 ml 10% SDS (dodecylsíran sodný) a vortexujte. SDS narušuje plazmatické 

membrány a způsobí praskání buněk. Kromě toho SDS denaturuje proteiny. 
3. Zkumavku inkubujte 15 min v lázni o teplotě 65-75 °C. Teplota vyšší než 60°C už denaturuje proteiny, ale ne DNA (ta 

denaturuje při cca 80°C). 
4. Následuje vlastní purifikační krok - precipitace DNA. Vodná fáze v kádince se opatrně převrství 10 ml  chlazeného 96% 

ethanolu. Pozvolným krouživým pohybem se tyčinkou pomalu promíchává obsah kádinky. Na rozhraní obou fází, kde 
dochází k jejich mísení, se začnou srážet vlákna DNA, která se navíjejí na tyčinku (na rozdíl od proteinů a RNA, které 
tvoří po vysrážení gel). Navíjení, které trvá několik minut, se ukončí, jakmile dojde k promísení obou fází a roztok se 
vyčeří. 

5. Tyčinka s navinutou DNA se vyjme z roztoku a nechá se okapat. Pak se tyčinka i s DNA ponoří do Erlenmeyerovy 
baňky s SSC, sraženina se stáhne pomocí nůžek nebo pinzety z tyčinky a rozstříhá na menší kousky, aby se urychlilo její 
rozpouštění. Rozpouštění probíhá v uzavřené baňce při teplotě 4 °C (ochrana před enzymovou hydrolýzou DNA 
nukleasami), trvá obvykle několik dnů 

Izolace RNA z kvasnic 
1. Směs 40 g kvasnic, 3 ml destilované vody a 3 ml diethyletheru rozetřete s asi 10 g mořského písku v třecí misce. Do 

homogenátu přidejte 50 ml 0,5 % NaOH a pokračujte v roztírání asi ještě 15 min. Rozbití buněk. Louh pomáhá narušit 
buněčnou stěnu kvasinek. 

2. Směs zahřívejte 15 min při 70oC, pak upravte pH preparátu na pH 6 pomocí 5% kyseliny octové. Směs centrifugujte při 
3000 × g po dobu 15 min. Centrifugací se odstraní zbytky buněčných obalů, větší organely,... Makromolekuly buněčného 
obsahu zůstanou v supernatantu. 

3. Supernatant odlijte do kádinky a upravte na pH 3,5 pomocí 50% kyseliny octové (odměříme si její objem), přidejte stejné 
množství vychlazeného ethanolu. Okyselením na pH blízké pI se sníží rozpustnost RNA a bílkovin na minimum. Přidáním 
ethanolu vytěsníme hydratační vodu a makromolekuly vypadnou z roztoku ve formě bílé sraženiny. Vyloučená sraženina 
představuje ribonukleoprotein. 

4. Sraženinu centrifugujte (10 min, 2000 g). 
5. Rozpusťte sraženinu v minimálním množství 0,1 N NaOH, roztok zřeďte stejným objemem ledové destilované vody a 

zcentrifugujte.  pI bílkovin je vyšší než pI RNA, při pomalém snižování pH (zde přidáním vody) vypadnou z roztoku dříve. 
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6. Supernatant okyselte 1 N HCl na pH6, změřte objem a přidejte pomalu za stálého míchání čtyřnásobné množství 
chlazeného EtOH. Nechte v lednici 1 h. RNA se znovu vysráží, tentokrát již bez bílkovin. Zcentrifugujte, sraženinu 
promyjte methanolem a vysušte v exsikátoru. 

Důkaz RNA a DNA reakcí s difenylaminem 
DNA a RNA lze rozlišit na základě barevných reakcí, které poskytují ribosa a 2-deoxyribosa s difenylaminem. Difenylamin 
poskytuje s RNA zelené zbarvení a s DNA modré zbarvení.  
Do dvou zkumavek přeneseme část izolované DNA a RNA, přidáme 1 ml 0,5% NaOH a po promíchání a rozpuštění přidáme 
1 ml difenylaminového činidla a zahříváme 10-20 min na vroucí vodní lázni. Pozorujeme vývoj zbarvení. 

UV spektrum DNA a RNA - spektrální stanovení nukleových kyselin 
Nukleové kyseliny absorbují záření v ultrafialové oblasti, maximum absorpce je při 260-265 nm. Při stanovení je nutné dbát 
na čistotu preparátu, protože ruší přítomnost proteinů a aromatických látek. Pro stanovení se využívá vlnové délky 260 nm a 
metody kalibrační křivky. Do 1 cm křemenné kyvety napipetujeme 2 ml destilované vody a přidáme 20 µl roztoku nukleové 
kyseliny. Měříme absorpční spektra v UV oblasti v rozsahu 200 - 290 nm.  
Protože preparáty izolované v tomto experimentu obsahují mimo nukleových kyselin i značný podíl proteinů, které absorbují 
při 280 nm, použijeme pro stanovení podílu nukleových kyselin poměr absorbancí A280/A260 podle metody Warburga a 
Christiana na základě následující tabulky. Obsah kontaminujících proteinů se vypočítá podle vztahu (F je faktor zjištěný z 
tabulky a d je optická dráha kyvety v cm):     proteiny (mg.ml-1) = F . A280 / d  

 
 

Hodnoty faktoru F podle Warburga a Christiana. 

A280/A260 % nukleových 
kyselin 

F 

1,75 0,00 1,116 
1,63 0,25 1,081 
1,52 0,50 1,054 
1,40 0,75 1,023 
1,36 1,00 0,994 
1,30 1,25 0,970 
1,25 1,50 0,944 
1,16 2,00 0,899 
1,09 2,50 0,852 
1,03 3,00 0,814 

0,979 3,50 0,776 
0,939 4,00 0,743 
0,874 5,00 0,682 
0,846 5,50 0,656 
0,822 6,00 0,632 
0,804 6,50 0,607 
0,784 7,00 0,585 
0,767 7,50 0,565 
0,753 8,00 0,545 
0,730 9,00 0,508 
0,705 10,00 0,478 
0,671 12,00 0,422 
0,644 14,00 0,377 
0,615 17,00 0,322 
0,595 20,00 0,278 
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Úloha č. 3: Fluorescenční značení proteinů 
 
 
Fluorescenční (či jiné) značení proteinů se s úspěchem používá při detekci hledané látky ve směsi, ale také 
v experimentech určujících strukturní vlastnosti zkoumaného proteinu. Nejčastěji značenými aminokyselinami jsou 
cystein a lysin, méně často arginin, tyrosin či  tryptofan. Pro vyhodnocení experimentů, kvůli nimž se značení 
provádí bývá často kritická specificita značení. Fakt, že ε-NH2 skupina zůstává neutrální i při pH 9, činí lysin 
oblíbeným cílem značení. Při značení isothiokyanáty je ε-NH2 skupina lysinu modifikována následující reakcí za 
vzniku thiomočoviny: 
 

 
 
Tato reakce je vysoce specifická a fluorescenční značka je spojená s molekulou bílkoviny pevnou kovalentní vazbou. 
 
 
Materiál: 
lysozym (5 mg/ml) 
fluorescein-5´-isothiokyanát, Izomer I (10 mM roztok v DMSO) 
dialyzační střevo, cut-off 12 kDa, provázek 
50 mM Tris, pH 9,0 
20 mM Tris, pH 9,0 
 
 
Úkol: 
1. Označte lysozym fluorescein-5´-isothiokyanátem (FITC) a zjistěte 
a) optimální podmínky pro značení v molárním poměru značka:protein = 1:1. 
b) kolik molekul značky je možné navázat na 1 molekulu bílkoviny. 
 
2) Prohlédněte si strukturu molekuly lysozymu, která je uložená v Protein Data Bank (PDB) a zjistěte: 
a) kolik je na této molekule cysteinů, 
b) kolik z nich se nachází na povrchu. 
 
3) Porovnejte výsledky získané značením s informacemi získanými v PDB. 
 
 
 
Postup: 
 
Experimentální část 
1) Vezměte zásobní roztok lysozymu (5 mg/ml v 50 mM Tris, pH 9,0, MW=14400) a smíchejte ho s roztokem 
FITCu v molárních poměrech 1:1, 1:2, 1:3, 1:20 (lysozym:FITC), do celkového objemu 200 µl. Při práci dbejte, aby 
FITC nepřišel do kontaktu se světlem. Inkubujte 1 hodinu při pokojové teplotě. 
2) Nenavázanou značku 2 hodiny dialyzujte proti 1 litru 20 mM Tris, pH 9,0 při pokojové teplotě. 
3) Změřením A280 a A494 určete molární poměr lysozym:FITC. 
 
 
Teoretická část 
1) Na internetu najděte stránky Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/) a vyhledejte strukturu lysozymu (PDB 
kód 193L). Stáhněte tuto strukturu na váš počítač. 
2) Prohlédněte si tuto strukturu pomocí prohlížeče RASMOL a seznamte se se základy jeho obsluhy. 
3) Zjistěte, kolik je na jedné molekule lysinů. 
4) Odhadněte, kolik je lysinů na povrchu. 
5) Na stánkách Molecular Probes (www.probes.com) zjistěte extinkční koeficient FITC při 280 nm a 494 nm. 
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4 B) STANOVENÍ MOLEKULOVÉ HMOTNOSTI KŘENOVÉ PEROXIDÁZY POMOCÍ 
SDS ELEKTROFORÉZY 
 
Princip: 

Polyakrylamidová elektroforéza s dodecyl sulfátem sodným (SDS-PAGE) je metoda, 
při které dochází k separaci proteinů podle molekulové hmotnosti [Laemmli, U.K. Nature 227 
(1970) 680–685.] Gel je vytvořen polymerací akrylamidu a N, N’- methylenbisakrylamidu 
zahájenou volnými radikály vzniklými při rozkladu persíranu amonného (z S2O8

2- na 2SO4
-). 

Do směsi se přidává stabilizátor volných radikálů TEMED (N, N, N’, N’- 
tetramethylethylendiamin). Fyzikální vlastnosti gelu a velikost jeho pórů jsou dány podílem 
polyakrylamidu v gelu a stupněm jeho zesíťování.  

 
SDS se pevně váže na proteiny a mění jejich tvar do válcovité podoby. Většina proteinů váže 
SDS ve stejném poměru, asi 1,4 g SDS/g proteinu, což zhruba odpovídá jedné molekule SDS 
na dva aminokyselinové zbytky. Vysoký negativní náboj navázaného SDS překrývá vlastní 
náboj proteinu, takže proteiny pokryté SDS mají shodné poměry počtu nábojů mna jednotku 
hmoty a podobný tvar. Proto se při SDS-PAGE proteiny dělí na základě své molekulové 
hmotnosti.  
   

Procenta akrylamidu Optimální rozdělení proteinů 
15 % gel 15 – 45 kDa 

12,5 % gel 15 – 60 kDa 
10 % gel 18 – 75 kDa 
7,5 % gel 30 – 120 kDa 
5 % gel 60 – 212 kDa 

 
   
Chemikálie: 
 
30 % akrylamid/bisakrylamid (37,5:1) 
SDS, Tris, persulfát amonný, TEMED 
β-merkaptoethanol  
proteinový marker 

glycerol, glycin, MeOH 
bromfenolová modř, modř Coomassie R-250 
ledová kys. octová 
isopropanol 
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Postup: 
 
Při práci noste rukavice !!! Nezpolymerovaný roztok akrylamid/bisakrylamid dráždí pokožku 
a je neurotoxin. 
 
• 10 % SDS-PAGE - příprava roztoků na dva 0,75 mm gely  
 

Separační gel (10 %) Startovací gel (5 %) 
30 % akrylamid/bisakrylamid (37,5:1) 
1,5 M Tris-HCl pH 8,8 
10 % SDS 
H2O 
10 % persulfát amonný 
TEMED 

Celkem 

2,5 ml 
1,87 ml 
75 µl 
3 ml 
45 µl 
4,5 µl 
7,5 ml 

30 % akrylamid/bisakrylamid (37,5:1) 
0,5 M Tris-HCl pH 6,8 
10 % SDS 
H2O 
10 % persulfát amonný 
TEMED 

Celkem

0,5 ml 
0,93 ml 
37,5 µl 
2,25 ml 
45 µl 
4,5 µl 

3,75 ml 
 
• 10× elektrodový pufr 

25 mM Tris-HCl pH 8,3, 192 mM glycin, 0,1 % SDS 
 
• 5× vzorkový pufr 

60 mM Tris-HCl pH 6,8, 25 % glycerol, 2 % SDS, 14,4 mM β-merkaptoethanol, 0,1 % 
bromfenolová modř  

 
• Barvicí roztok (na 1 litr) 

1 g modř Coomassie R-250, 450 ml MeOH, 450 ml H2O, 100 ml ledové kys. octové 
 
• Odbarvovovací roztok (na 1 litr) 

100 ml MeOH, 100 ml ledové kys. octové, 800 ml H2O 
 

 
 
Příprava gelů na PAGE: 
1. Připravte si stojánek na 2 gely (elektroforéza MiniPROTEAN – Biorad).  
2. Připravte separační gel a naplňte jím prostor mezi skly asi 1,5 cm pod okraj kratšího skla. 
Na povrch napipetujte 1 ml isopropanolu a nechte 30–60 minut polymerovat. 
3. Odstraňte z povrchu gelu isopropanol. Opláchněte povrch gelu vodou a osušte filtračním 
papírem. 
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4. Připravte startovací gel a nalijte ho na separační gel. Umístěte hřebínky, které vytvoří 
vzorkový prostor a nechte polymerovat 15-30 minut. Pozor – startovací pufr rychle 
polymeruje!!! 
5. Odstraňte hřebínky. Nalité gely umístěte do přístroje na elektroforézu a do vzorkových 
jamek napipetujte 1× elektrodový pufr.  
 
Příprava vzorků: 
V případě deseti jamek v gelu se do jednoho jamkového prostoru vejde maximálně 24 µl 
vzorku proteinu se vzorkovým pufrem, t.j. 4,8 µl 5×vzorkový pufr + 19,2 µl roztoku proteinu. 
Roztok proteinu se po smíchání se vzorkovým pufrem povaří 1-2 minuty a pak se nanáší na 
gel. 
Proteinový marker – směs proteinů o známé molekulové hmotnosti. 
Na gel připravíme vzorky proteinového markeru, lysozymu (1,5 kDa), BSA (67 kDa) a 
vzorek křenové peroxidázy před a po gelové chromatografii. 
 
Nastavení zdroje pro 2 gely – konstantní napětí 200V. Elektroforéza poběží 30-45 minut. 
 
Barvení – gely vyndáme ze skel a umístíme do barvicího roztoku na 5-10 minut. 
 
Odbarvování – gely přendáme do odbarvovacího roztoku a do hodiny můžeme stanovit 
molekulovou hmotnost křenové peroxidázy. Gel se dokonale odbarví přes noc. 
 
 
 
 
 
 












