
Analýza nukleových kyselin a jejich složek 
 
vstup do nové doby (éry) genetického pochopení života, která slibuje vedle poznání genetické 
podstaty života také výhody medicíny založené na genech 
Tato éra byla odstartována projektem lidského genomu (Human Geonome Project). 
Podstatnou podmínkou k úspěchu byl rozvoj elektromigračních technik (peníze = úspěch ve 
vědě). Projekt byl splněn s předstihem právě i zásluhou kapilárně elektromigračních metod 
(výhody: velké množství vzorků – 96-kapilární systém, vyšší účinnost, automatizace!). 
V současné době je spíše finančním problémem kam směřovat další genetický výzkum (jiné 
živočišné druhy X screening populace na Islandu) 
Tyto přístroje se již začínají využívat i v ČR, a to sice v komerčních systémech vybavených 
12 či 8 kapilárami. Je možné si tyto analýzy i objednat na zakázku. „Klasické“ využití plošné 
elektroforézy již začíná být zastaralé (nutnost barvení na 4 báze a separace ve 4 dráhách X 
analýze v jedné kapiláře na všechny báze; automatizace, velké množství vzorků – problém 
s využitím přístrojů). 
 
therapeutika – oligonukleotidy 
 
Strukturální a chemická analýza: 
1) chemická čistota (farmaceutický průmysl) 
2) určení délky 
3) strukturální identifikace 
 a) „klasická“ – chemická 
 b) enzymatická (polymerázy) 
  
plošná gelová elektroforéza – využívá 4 zvláštních reakcí (produkující fragmenty končící 
vždy pouze příslušným nukleotidem – adeninem, cytidinem, guaninem, thymidinem) 
 
kapilární gelová elektroforéza – využívá energii přenášející (energy transfer – ET) primery. 
Tyto primery nesou 2 barvy, 1. účinně absorbuje záření laseru a slouží jako donor energie pro 
excitaci 2. barvy. Výhoda – 1 laser (laserem indukovaná fluorescence !!!) s vlnovou délkou 
pro excitaci a úzké emisní spektrum, které umožňuje 4-vlnovou detekci = současná analýza 
všech 4 bází, tj. vyšší přesnost 
 
 
Separační techniky 
 
lze použít rozdílné techniky 
celkově – separační účinnost elektroforézy je vyšší pro delší řetězce, ale neopomíjet HPLC! 
 
 
HPLC 
 
purifikace oligonukleotidů, polynukleotidů 
preparativní (X kapilární elektroforéza) 
 
typické pevné fáze:  silikagel (10 nm póry) 
   neporézní 
   polymerní – v silně denaturovaných podmínkách 
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1) iontově výměnná HPLC 
využívá aniontové podstaty DNA, RNA a oligonukleotidů 
separační mechanismus: adsorpce a desorpce negativně nabitých polyiontů (interakce 
fosfodiesterové oblasti molekuly) na pozitivně nabité koloně 
 
pevné fáze:  quarterní amino skupiny – silné aniontové měniče SAX 
  slabě bazické aminoskupiny 
obecně: polynukleotid nanesen v mobilní fázi s malou iontovou silou a eluován 

aniontovým koncentračním gradientem 
nejenom na základě velikosti, ale i sekvence 
purifikace oligonukleotidů – do 15-25 bází 
 
obr. – dobré dělení oxidovaných produktů 
 
 
2) RP – obrácená fáze 
separace založená na hydrofobní povaze 
silakagel, poly(styren-divinylbenzen) – pH a teplotní stabilita 
a) eluce gradientem organických rozpouštědel (acetonitril, methanol, isopropanol) 
rozdíly hydrofobicity → eluční pořadí záleží na složení bází 
b) eluce pomocí vysoké iontové síly (2 M síran amonný) 
RP – také pro čištění nenabitých peptidů, nukleových kyselin a methylfosfonátových DNA, 
které nemohou být separovány CGE (kapilární gelovou elektroforézou) nebo IE-HPLC 
(iontově výměnou) 
výhody – není nutné odsolení a dialýza (v pufru může být TEA, aminokyseliny atd.) 
separace pro relativně krátké oligonukleotidy 
 
c) iontové párování – tetraalkylammoniový iont - pro oligonukleotidy 
 
 
3) gel-permeační chromatografie (size-exclusion chromatography) 
založena na dělení podle molekulové hmotnosti 
pevné fáze: neutrální nebo hydrofilní porézní částice, velké póry 
účinnost nižší než u RP 
 
 
4) afinitní chromatografie 
triple helikální afinitní chromatografie – purifikace velkých množství plasmidu 
 
 
Elektroforéza 
 
polyelektrolytická povaha DNA, RNA, oligonukleotidy – využité pro elektroforetické 
separace 
 
 
1) desková/plošná gelová elektroforéza 
 
sekvenční, restrikční mapování, PCR a mutační analýza 
PAGE (polyakrylamidová elektroforéza) – typicky pro menší molekuly 
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agaróza – větší molekuly (větší velikost pórů) 
 
detekce – barvení, UV stínování, fluorescenční (ethidium bromid), radioznačení 
radioaktivita – detekce na radioaktivně citlivý film (X-ray film) 
Southern (a Northern) blotting (česky vypijákování) – transfer z gelu na imobilizační 
membránu 
 
větší DNA (50-100 kb) – separace je obtížná v konstantním elektrickém poli 
velikost pórů v agarózovém gelu (1-1,5%) je 90-120 nm, délka DNA (fág lambda) cca 16 μm 
a průměr jejího klubka 500 nm → molekula je při vstupu do gelu podélně orientovaná 
Při dělícím procesu se molekula pohybuje způsobem „plazenim hada“ („raptace“): zkrácení a 
prodloužení molekuly, v čele glubulární část, ale „ocas“ může předstihnout hlavový konec 
 
3 možnosti: 
a) separace v příčně alternujícím poli 
b) využití inverze elektrického pole (pulsed-field gel electrophoresis) 
c) separace v rotujícím elektrickém poli 
 
 
2) kapilárně elektroforetické metody 
 
A) MEKC – s SDS, cetyltriethylammonium bromidem 
 určeno k separaci bází, nukleotidů a oligonukleotidy 
 do 10-12 bází 
 
B) polymerní matrice – řádově milióny teoretických pater!; vyměnitelné polymery 
 PAGE, lineární PAGE – v nižší koncentraci – nižší viskozita 
 hydroxyethyl celulóza, deriváty celulózy 
 polyethylen oxid 
detekce: UV, fluorescence (laserem indukovaná) 
multikapilární systémy (96, ale i 12 či 8) – viz úvod; obrázky 
 
čipová elektroforéza (komerční aplikace) 
 


