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Abstrakt 

Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv troch spôsobov prvotnej homogenizácie dužín plodov 

broskyne, jablka a hrozna na celkovú výťažnosť a čistotu izolovanej DNA a RNA. V prípade 

plodov broskyne boli najvyššie výťažnosti DNA  získané vo variante sušených plodov, kým v 

prípade izolácie RNA boli najvyššie výťažnosti získané vo variante čerstvých plodov. Jablká z 

hľadiska získaných výsledkov predstavovali skupinu s vysokým rozpätím získanej výťažnosti 

DNA. Izolácia celkovej genomickej DNA z plodov hrozna v prípade vyšších výťažností 

znamenala vo všetkých vzorkách zároveň aj ich nedostatočnú čistotu a naopak, v prípade 

nižších výťažností bola absorbancia hodnotená ako ukazujúca nekontaminovanú DNA. 

Výťažnosť RNA ako aj jej čistota boli pri hrozne najhoršie spomedzi hodnotených druhov, ale 

aj tu bola čistota a výťažnosť vo vzájomnej negatívnej korelácii. 

Kľúčové slová: ovocie; extrakcia DNA; výťažnosť; čistota 

Úvod 

Čistota a výťažnosť izolovaných nukleových kyselín je v prípade rastlinných genómov 

kľúčovým parametrom, ktorý priamo určuje úspešnosť nasledujúcich analýz. Zrelé plody 

ovocia obsahujú vo vysokých koncentráciách mnohé biologické zložky, ktoré v prípade ich 

nedostatočného odstránenia v procese izolácie DNA alebo RNA pôsobia v následných PCR 

reakciách ako významné inhibítory a často vedú k nefunkčnosti týchto analýz. Čistota a 

koncentrácia DNA je rozhodujúcim krokom akéhokoľvek analytického systému. Tento krok by 

mal poskytnúť vysoko kvalitnú a dostatočne koncentrovanú DNA, aby najmä analytické kroky 

na nižšej úrovni boli úspešné (Reinholt a Baeumner, 2014). Účinnosť a čistota DNA extraktu a 

odhad výťažku DNA sa hodnotí podľa pomerov absorbancie A260/280 a A260/230. Vzorka 

DNA sa všeobecne považuje za "čistú" pre pomery absorbancií A260/A280 s hodnotou ~ 1,8. 

Nižšie pomery naznačujú kontamináciu proteínmi, ale neznamená to, že vzorka nie je vhodná 

na amplifikáciu DNA. Pomer A260/A230 pre vzorky "čistých" DNA je bežne v rozmedzí 1,8-
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2,2 a je sekundárnym meradlom čistoty nukleovej kyseliny a jej zvýšené hodnoty naznačujú 

prítomnosť iných kontaminantov, ako sú organické zlúčeniny alebo chaotropné soli (Carvalho 

et al., 2018). 

Vysoká kvalita RNA je potrebná najmä z hľadiska jej následného použitia v citlivých metódach 

ako sú reverzne transkripčná či kvantitatívna PCR atď. V skutočnosti je náročné extrahovať 

dobre purifikovanú RNA napríklad z rastlinných pletív bohatých na lipidy materiálov, a to 

najmä kvôli ich vysokému obsahu mastných kyselín a relatívne nízkemu množstvu nukleových 

kyselín a proteínov. Okrem toho je počet buniek v takýchto tkanivách zvyčajne veľmi nízky, 

čo vedie k zlej výťažnosti RNA. Všetky rutinné protokoly na extrakciu RNA majú množstvo 

obmedzení, ak sa používajú na tukové tkanivá, vrátane kontaminácie RNA 

soľami/lipidmi/organickými látkami, straty RNA počas extrakcie a degradácie RNA (Cicera, 

2013). Nízka kvalita RNA je veľkou výzvou hlavne v podmienkach obmedzeného množstva 

materiálu keď kontaminácia extrahovanej RNA môže interferovať s následnou aplikáciou, a 

nízky výťažok RNA neumožní opakovanie experimentu. Množstvo a kvalita extrahovanej RNA 

sa meria absorbanciou pri 260 nm (A260) na stanovenie koncentrácie RNA; pri 280 nm (A280) 

a 230 nm (A230), rovnako ako výpočet pomerov 260/280 (A260/280) a 260/230 (A260/230) 

na hodnotenie čistoty RNA. Pred absorbančným rozkladom vzorky sa robia tri kroky 

premývania, aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii organickými látkami a polysacharidmi, 

ktoré môžu interferovať s čistotou extrahovanej RNA. Ďalšie kroky premytia 70% etanoom 

pred eluovaním RNA pozitívne ovplyvňujú čistotu konečnej vzorky RNA, pretože táto úprava 

umožňuje úplne vyhýbať sa stopám mastných kyselín, organických látok a iných 

kontaminantov prítomných vo vzorkách (Sinitsky et al., 2018). 

Cieľom práce bola analýza vplyvu rozličných spôsobov primárnej homogenizácie dužinatých 

oplodí na celkovú výťažnosť a čistotu izolovanej DNA a RNA. 

 

Materiál a metódy 

Ako biologický materiál bolo použité dužinaté ovocie – plody jablone (Malus domestica), 

broskyne (Prunus persica) a hrozna (Vitis vinefera). V práci boli vyhodnocované výsledky 

vplyvu rozličných spôsobov primárnej homogenizáciie (v morskom piesku, v tekutom dusíku 

a v extrakčnom lyzáte) na výťažnosť a čistotu DNA a RNA dvoch typov biologického 

materiálu – čerstvý plod a lyofilizovaný plod. Kódovanie označenia vzoriek používané ďalej 

v práci je uvedené v tabuľke 1.  
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Tabuľka 1: Kódovanie vzoriek použitých v práci  

Izolovaná nukleová 

kyselina 
Ovocie Homogenizácia Varianty 

R - RNA 
B - broskyňa A - drvenie v morskom piesku 

S - lyofilizovaný plod 
J - jablko B - drvenie v tekutom dusíku 

D - DNA H - hrozno C - drvenie v extrakčnom lýzate C - čerstvý plod 

 

Izolácia DNA bola uskutočnená CTAB metodikou.  Na izoláciu RNA z dužinatých oplodí bola 

použitá komerčne dostupná izolačná sada GeneJETPlant RNA Purification Mini Kit 

(ThermoScientific) a izolácia bola uskutočnená podľa pokynov výrobcu. Kvalita a kvantita 

izolovanej DNA bola vyhodnotená pomocou Nanofotometra Implen P330. Funkčnosť 

izolovanej celkovej genomickej DNA bola testovaná v polymerázovej reťazovej reakcii 

pomocou primérov pre ITS oblasti DNA (internal transcribed spacers) s nasledovným časovo - 

teplotným profilom: úvodná denaturácia 5 min. pri 94°C, 34x  (1 min. pri 94°C, 1 min. pri  

55°C, 1 min. pri 72°C) a záverečná denaturácia 5 min. pri 72°C. Elektroforéza zmnožených 

produktov bola uskutočnená  na 1,5 % agarózovom géli. 

   

Výsledky a diskusia 

Rastliny produkujú sekundárne metabolity, ktoré interferujú nielen s extrakciou vysoko 

kvalitnej genómovej DNA, ale aj s následnými reakciami, ako je PCR a súvisiace genetické 

analýzy (Kotchoni et al., 2011). Prítomnosť polysacharidov, polyfenolov a iných organických 

zlúčenín môže v procese izolácie DNA predstavovať problém. Napríklad rastlinné tkanivá vo 

fyziologickej zrelosti sa neodporúčajú na extrakciu DNA, pretože obsahujú vysoké 

koncentrácie sekundárnych metabolitov (Zhang et al., 2000).  

Najvyššiu výťažnosť DNA broskyne sme pozorovali pri lyofilizovanom 

plode homogenizovanom v tekutom dusíku s priemernou hodnotou 458,33 ng/µL 

a porovnateľný výsledok sme dosiahli (obrázok 1) pri čerstvom plode homogenizovanom 

v extrakčnom lýzate s priemernou hodnotou 336,67 ng/µL. Najnižšie výťažnosti boli 

dosiahnuté v prípade čerstvého plodu homogenizovanom v morskom piesku s priemernou 

hodnotou 77,67 ng/µL, vzorka mala nižšie hodnoty čistoty DNA s priemernou hodnotou 1,39 

A260/A280  v porovnaní s ostatnými vzorkami (obrázok 1). 
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A) B)  

Obrázok 1. Získané výťažnosti (A) v ng (os y)  a čistoty DNA (B) v pomere A260/A280  

(os y)  izolovanej z plodov broskyne v triplikátoch.  

 

Najvyššiu výťažnosť DNA jablka sme pozorovali pri lyofilizovanom plode homogenizovanom 

v  morskom piesku s priemernou hodnotou 384 ng/µL a porovnateľný výsledok sme dosiahli 

pri čerstvom plode homogenizovanom v morskom piesku s priemernou hodnotou 375,67ng/µL 

(obrázok 2).  

A) B)  

Obrázok 2. Získané výťažnosti (A) v ng (os y)  a čistoty DNA (B) v pomere A260/A280 (os y)  

izolovanej z plodov jablka v triplikátoch. 

 

Najnižšiu výťažnosť sme dosiahli v prípade čerstvých plodov homogenizovaných v tekutom 

dusíku s priemernou hodnotou 36,33ng/µL. Výsledky čistoty DNA boli porovnateľne pri 

lyofilizovanom plode v homogenizovanom v morskom piesku s priemernou hodnotou 2,1 

A260/A280, pri lyofilizovanom plode v tekutom dusíku s priemernou hodnotou 1,97  

A260/A280, pri lyofilizovanom plode v homogenizovanom v extrakčnom lýzate s priemernou 

hodnotou 2,09 A260/A280, pri čerstvom plode homogenizovanom v morskom piesku 

s priemernou hodnotou  2,07 A260/A280 (obrázok 2).  Nižšie hodnoty čistoty DNA sú pri 

čerstvom plode homogenizovanom v tekutom dusíku s priemernou hodnotou 1,75 A260/A280 

a pri čerstvom plode v extrakčnom lyzáte s priemernou hodnotou 1,85 A260/A280. 
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Najvyššiu výťažnosť DNA bobúľ hrozna sme pozorovali pri čerstvom 

plode homogenizovanom v morskom piesku s priemernou hodnotou 369 ng/µL. Najnižšie 

výťažnosti sme dosiahli pri  lyofilizovanom plode homogenizovanom v extrakčnom lýzate 

s priemernou hodnotou 54 ng/µL, pri lyofilizovanom plode v tekutom dusíku s priemernou 

hodnotou 49,33 ng/µL a pri čerstvom plode v homogenizovanom v tekutom dusíku 

s priemernou hodnotou 41,67 ng/µL (obrázok 3). Najvyššiu čistotu DNA sme mali pri 

lyofilizovanom plode homogenizovanom v tekutom dusíku s priemernou hodnotou 2,03 

A260/A280 (obrázok 3). 

 

A) B)  

Obrázok 3. Získané výťažnosti (A) v ng (os y)  a čistoty DNA (B) v pomere A260/A280  

(os y) izolovanej z bobúľ hrozna v triplikátoch. 

 

Najvyššiu výťažnosť RNA broskyne sme pozorovali pri čerstvom plode homogenizovanom 

v extrakčnom lýzate s priemernou hodnou 543,67 ng/µL. Najvyššiu výťažnosť sme dosiahli pri 

lyofilizovanom plode homogenizovanom v extrakčnom lýzate s priemernou hodnotou 259,57 

ng/µL (obrázok 4), pri čerstvom plode homogenizovanom v morskom piesku s priemernou 

hodnotou 261,67 ng/µL a pri čerstvom plode homogenizovanom v tekutom dusíku  

s priemernou hodnotou 293,33 ng/µL. Najnižšia hodnotu čistoty RNA bola získaná pri 

lyofilizovanom plode v morskom piesku s priemernou hodnotou 1,43 A260/A280. V ostatných 

variantoch boli výsledky porovnateľné (obrázok 4). 

Najvyššiu výťažnosť RNA jablka sme pozorovali v čerstvom plode  homogenizovanom 

v tekutom dusíku s priemernou hodnotou 85,67 ng/µL (obrázok 5). Najnižšie hodnoty sme 

dosiahli pri lyofilizovanom plode homogenizovanom v tekutom dusíku s  priemernou hodnotou 

13,33 ng/µL, pri lyofilizovanom plode homogenizovanom v extrakčnom lýzate s priemernou 

hodnotou 12,67 ng/µL a pri čerstvom plode homogenizovanom v morskom piesku 
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s priemernou hodnotou 14,33 ng/µL. Najnižšiu hodnotu čistoty RNA sme mali pri 

homogenizácii v extrakčnom lyzáte s priemernou hodnotou 1,49 A260/A280 (obrázok 5). 

 

A) B)  

Obrázok 4. Získané výťažnosti (A) v ng (os y) a čistoty RNA (B) v pomere A260/A280  

(os y)  izolovanej z plodov broskyne v triplikátoch. 

 

A) B)  

Obrázok 5. Získané výťažnosti (A) v ng (os y)  a čistoty RNA (B) v pomere A260/A280  

(os y)  izolovanej z plodov jablka v triplikátoch. 

 

Najvyššiu výťažnosť vzorky hrozna sme pozorovali v čerstvom plode homogenizovanom 

v tekutom dusíku s priemernou hodnotou 20,33 ng/µL. Najnižšia výťažnosť vzorky hrozna bola 

pri čerstvom plode homogenizovanom v morskom piesku  s priemernou hodnotou 5 ng/µL 

(obrázok 6).  
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A) B)  

Obrázok 6: Získané výťažnosti (A) v ng (os y)  a čistoty RNA (B) v pomere A260/A280  

(os y) izolovanej z bobúľ hrozna v triplikátoch. 

 

Čistota RNA mala najnižšiu hodnotu pri lyofilizovanom plode homogenizovanom v morskom 

piesku  s priemernou hodnotou 1,13 A260/A280. Najvyššiu hodnotu čistoty RNA sme mali pri 

čerstvom plode  homogenizovanom v extrakčnom lyzáte s priemernou hodnotou 1,97 

A260/A280 (obrázok 6). 

Na základe výsledkov je možné konštatovať vyššiu výťažnosť DNA v prípade použitia 

morského piesku ako homogenizačného činidla a homogenizácia čerstvých plodov dávala 

vyššiu výťažnoť DNA ako v prípade lyofilizovaných plodov. Použitie rôznych 

homogenizačných metód nemalo výrazný vplyv na čistotu DNA, avšak na základe získaných 

výsledkov je možné konštatovať vplyv homogenizačných metód na čistotu RNA, pričom ako 

najvhodnejšia metóda bola vo väčšine prípadov homogenizácia morským pieskom. 

Pri izolovanej DNA získanej z jednotlivých variant izolácie  bola overená aj jej reálna 

funkčnosť v podmienkach PCR. V PCR bola zmnožená ITS oblasť (internal transcribed 

spacers) prítomná vo všetkých organizmoch a slúžiaca ako možnosť overenia funkčnosti 

izolovanej DNA. Pri použití primérov ITS1 a ITS4, ktoré boli použité aj v práci, sa pri 

rastlinách očakáva amplikón veľkosti nad 600 bp (Zarrin et al., 2016). Vo všetkých prípadoch 

bol v reakcii použitý 1 µl neriedenej DNA priamo z izolátu. V prípade amplifikácie ITS oblasti 

v izolovaných variantoch plodov jablone bola táto úspešná len pri vzorkách, v ktorých 

A260/A280 nepresahovala 2,0 (obrázok 7). Inhibíciu PCR reakcie pri DNA izolovanej z jabĺk 

literatúra pripisuje najmä pektínom (Martínez-Gonzáles et al., 2017). Množstvo získaného 

amplikónu v tomto prípade nebola ovplyvnená množstvom DNA v reakcii (do PCR reakcií 

bolov prípade vzorky DJCC pridávané dvojnásobné množstvo oproti DJBC) ale čistotou, 

nakoľko výrazne slabší amplikón vznikol v prípade vzorky DJBS, pri ktorej bolo v amplifikácii 

zhodné množstvo DNA, ale A260/A280 mala hraničnú hodnotu 2,0. 
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Obrázok 7. Kontrolná PCR funkčnosti DNA izolovanej z jabĺk. NTC – negatívna kontrola bez 

templátu. 

 

Pri amplifikácii ITS oblasti v izolovaných variantoch plodov broskyne nebola táto úspešná v 

prípade použitia lyofilizovaných plodov drvených priamo v lyzačnom roztoku a morským 

pieskom (obrázok 8), čo pripisujeme vzhľadom na húževnatosť lyofilizovaných plodov broskýň 

ich nedostatočnému rozdrveniu ako subjektívnemu faktoru, pretože hodnoty A260/A280 mali 

odlišné, vzorka DBCS dosahovala kvalitatívne optimum. 

 

Obrázok 8. Kontrolná PCR funkčnosti DNA izolovanej z broskyne. NTC – negatívna kontrola bez 

templátu. 

 

V prípade amplifikácie ITS oblasti v izolovaných variantoch hrozna vznikla v kontrole 

funkčnosti DNA v PCR podobná situácia ako pri jablku, kedy neúspešná bola amplifikácia len 

pri silnej kontaminácii vzorky DHCS s priemerom A260/A280 = 1,58 (obrázok 2). Ostatné 

vzorky poskytli úspešnú amplifikáciu, ale v prípade hodnôt v okolí optima A260/A280 boli 

PCR produkty výrazne slabšie, a to aj napriek tomu, že v PCR bol takmer trojnásobok DNA, 

ako pri vzorkách DHAS a DHBS. 
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Mnohé z vyššie uvedených štúdií vyžadujú extrakciu DNA z viacerých typov tkanív, ktoré sa 

majú použiť v testoch, ako je PCR. Pre vysoko výkonnú a nákladovo efektívnu extrakciu DNA 

z rastlinných tkanív bolo vyvinutých mnoho metodológií. Patria sem protokoly rýchlej 

extrakcie DNA špecificky vyvinuté pre rastliny, rovnako ako metódy uplatniteľné na rastlinné 

aj živočíšne tkanivá (Carrier et al., 2011). 

 

 

Obrázok 9. Kontrolná PCR funkčnosti DNA izolovanej z hrozna. NTC – negatívna kontrola bez 

templátu. 

 

Jedna z najbežnejšie používaných metód na extrakciu DNA z rastlín používa ionový detergent 

cetyltrimetylamónium bromid (CTAB) na rozrušenie membrán a zmes chloroformu a 

izoamylalkoholu, ktorá oddeľuje kontaminanty do organickej fázy a nukleovej kyseliny do 

vodnej fázy (Doyle – Doyle, 1987). Avšak mnohé rastliny obsahujú veľmi vysoké hladiny 

sekundárnych metabolitov vrátane lipidov, fenolových zlúčenín a viskóznych polysacharidov, 

ktoré je možné ťažko odstrániť bez ďalšieho spracovania, často s organickými rozpúšťadlami, 

ako je fenol alebo iné toxické zlúčeniny (Bellstedt et al., 2010). Ak sa tieto nečistoty 

neodstránia, potom často inhibujú následné analýzy, vrátane PCR. Jedna alternatíva k metóde 

extrakcie CTAB DNA bola vyvinutá autormi Edwards et al. (1991). Táto metóda používa 

aniónový detergent SDS na rozpustenie membrán, po ktorej nasleduje vyzrážanie DNA 

izopropylalkoholom. Jedná sa o rýchly, jednoduchý a nenákladný spôsob extrakcie DNA z 

rastlín a DNA môže byť použitá priamo na PCR amplifikáciu bez ďalšieho spracovania.  

 

Záver  

Rozmanitosť a rozdielne množstvá rôznych sekundárnych metabolitov robia z rastlín objekty, 

pri ktorých je na začiatku experimentov potrebné ako prvé nájsť najvhodnejší postup izolácie 

ako DNA, tak aj RNA. V prípade dužinatých plodov je situácia zhoršovaná aj tým, že pletivo 

je z väčšej časti tvorené vnútrobunkovou vodou a do procesu izolácie tak vstupuje prirodzene 
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menej bunkovej hmoty. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať: izolácia DNA je 

úspešnejšia, ak je uskutočnená z čerstvých plodov, pri izolácii parametre čistoty merané 

absorbanciou A260/A280 vykazujú v skupine čerstvých a lyofilizovaných plodov podobné 

hodnoty, mierna kontaminácia izolovanej DNA nebráni jej funkčnosti v PCR, moderné 

polymerázy dokážu amplifikovať PCR produkt aj v takomto prípade, amplikón je však slabší. 
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