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Techniky používané v biotechnológiách

Identifikácia a izolácia DNA



Izolačné a kultivačné techniky

• Skríning MO – prvotné ciele, vlastnosti MO, 
informácie

• Izolácia – z prirodzeného prostredia (habitatu)

• Napodobnenie podmienok prostredia

• Všeobecné živné pôdy – chemicky nedefinované

• Selektívne živné pôdy – chemicky definované

• Kultivačné podmienky – teplota, čas, pH, živiny, 
prítomnosť kyslíka, esenciálne zložky, inhibičné 
zložky pôd, 



Skríning mikroorganizmov

• Mikróby = „mini továrne“

• Výber produktu – ferment, primárny alebo 
sekundárny metabolit

• Metabolizmy podobné – vybrať 
najekonomickejší

• Existujú banky, napr. Biotec – tisíce enzýmov a 
organizmov – pre možné použite v 
biotechnológiách – aj do budúcna



Skríningový proces

• Primárny (pilotný) skríning – vytvára odhad miery 
úspešnosti, vyžaduje obrovské množstvo vzoriek, ktoré 
by mali byť urobené rýchlo a lacno, neskôr vyhovujúce 
vzorky prechádzajú do:

• Plného skríningu – vhodné vzorky sú podrobené 
testovaniu semi alebo plne automatizovaného procesu

• V ďalšom štádiu sú vylúčené falošne pozitívne vzorky, v 
tomto kroku sú produkty testované na termostabilitu, 
pH stabilitu, zaradené do chemickej triedy, molekulárna 
hmotnosť, inhibícia enzýmov a pod. 

• V nasledujúcom kroku podstupujú látky testovaniu in 
vivo



Základná identifikácia

• Kultiváciou na selektívnych živných pôdach (napr. E. coli na Endovom
agare – tvorí kolónie s kovovým leskom, Lactobacillus sp. na MRS agare, 
Enterococcus sp. na SB agare a pod.)

• Mikroskopia – tvary baktérií, usporiadanie, gramovo farbenie, tvorba 
endospór, pohyb, 

• Makroskopia - rast, vôna, teplota kultivácie, dĺžka kultivácie...

Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa

Bacteroides Bacillus Enterococcus

Bifidobacterium anaerobic cocci Clostridium



Identifikácia - základná

• Makroskopicky – na agaroch – tvary, veľkosť, 
farba a pod.

• Mikroskopicky – tvary, veľkosť, sporulácia, 
farbenie

• Selektívne pôdy s čiastočnou identifikáciou –
MacConkey agar

• Chromogénne živné pôdy 

• Diagnostické pôdy – Hajnov agar, XLD, Endov 
agar a pod 



Farbenie podľa Gramma
• Rozdelenie baktérií na základe bunkovej steny na G+ a G-
• Základná diagnostika – rozdelí oddelenia Gracillicutes (G-) a 

Firmicutes (G+)
• Princíp: spočíva v ofarbení oboch typov buniek kryštálovou 

violeťou, preparát sa prekryje iódom, ktorý vytvorí s farbivom 
komplex, kedže G- bunk. steny obsahujú množstvo lipidov, tie 
sa vplyvom etanolu alebo acetónu rozpúšťajú a farbivo sa z G-
buniek vyplavuje, preparát prekryjeme karbolfuchsínom a G-
bunky sa farbia na červeno a G+ na modro-fialovo



Selektívne živné pôdy

Baktérie selektujeme na pôdach na základe:

• Nutričného zloženia pôd

• Obsahu špecifických zložiek (ATB, žlč. soli...)

• Špecifické rastové látky (vit., rastové faktory, iné 
organizmy – H. influenza)

• Fyzikálne podmienky kultivácie (teplota, obsah 
O2, čas, pH a pod.)

• Príklady: McC, MRS, SB, EA, M17, Rogosa, 
Baird Parker, VRBL...



Diagnostické agary

• sú špeciálne chromogénne živné pôdy pomocou ktorých dokážeme rozlíšiť 
rody a druhy baktérií na základe farebnej odlišnosti

• Obsahujú špeciálny indikátor, ktorý difunduje do kolónií a vzávislosti od 
pH mení farbu kolónií

• Používajú sa v rýchlej diagnostike baktérií a iných MO

• Existuje mnoho druhov pre rôzne druhy a skupiny MO

Chromogenic-coliform agar               URI select 4 agar



Diagnostické agary

• Niektoré zo selektívnych ž.p. sú z časti aj diagnostickými

• Príklady: 

Endov agar – E. coli – kovovo-lesklé kolónie (pozor !!! aj H. alvei)

MacConkey agar – rozdeľuje za základe fermentácie laktózy (L+, L-)

TSI agar (viac biochemických ukazovateľov – H2S, plyn, cukry)

E. Coli + Salmonella sp.          E. coli Salmonella sp.

Other Enterobacteriaceae E. coli C. freundii



Biochemické testy

• Biochemické rozdiely medzi baktériami sú jedným z najdôležitejších 
určovacích znakov pri identifikácii baktérií

• Medzidruhová variabilita – variabilita v metabolizme

• Používajú sa hlavne pri čeľadi Enterobacteriaceae, rode Enterococcus a 
iných

• Pomocou nich sa sledujú rôzne biochemické zmeny v médiách a agaroch 

• Napr. tvorba H2S – sfarbenie do čierna, tvorba plynu (CO2), fermentácia 
rôznych typov cukrov (zmena pH = zmena farby), enzymatický rozklad 
škrobu, močoviny a pod. 



Biochemické testy - sety

Enterotest 24 – kompletná súprava biochemických testov v 
mikroplatničkách pre identifikáciu baktérií z čeľade Enterobacteriaceae –
mikroplatnička obsahuje 24 biochemických testov

- Potreba čistých kultúr 

- 24 hodinové kultúry o denzite 1 McF° vo fyziologickom roztoku

- Kultivácia na mikroplatničke 24 hodín

- Po kultivácii odčítať farebné zmeny podľa referenčnej tabuľky

- Výsledky vyhodnotíme na počítači s pomocou programu na identifikáciu 
baktérií TNW 7.0 Lite software 

Encoccus test – je súprava biochemických testov pre identifikáciu baktérií z 
rodu Enterococcus sp. – mikroplatnička obsahuje 8 biochemických testov

Anaero test – je súprava biochemických testov pre identifikáciu anaeróbnych 
baktérií

- Taktiež existuje mnoho biochemických súprav pre identifikáciu rôznych 
skupín baktérií (API 50 CH – Lactobacillus sp., Bacillus sp., API 20 A –
anaeróbne baktérie, RapidID 32 A – rýchle do 4 hodín)



Biochemické testy - sety

API 50 CHB

API 20 A
Enterotest 24

Encoccus test



Identifikácia - biochemická

• Cukrová rada – Enterobacteriaceae

• Enterotest 24, Encoccus test, Anaerotest, 
Streptotest, Staphytest, candida test a pod.

• Vitek 2 system -



Vitek 2 system

• Vitek 2 system je prístroj na identifikáciu baktérií a 
zároveň u nich testuje antibiotickú citlivosť

• Funguje na princípe biochemických testov, ktoré sú 
umiestnené v mikroplatničkách

• Rýchlosť identifikácie je obmedzená biochemickými 
reakciami v mikroplatničke (okolo 10 hodín)



Možnosti identifikácie

• Genetická identifikácia – izolácia DNA, PCR reakcia, 
gélová elektroforéza, vizualizácia gélu, alebo priamo 
z PCR na sekvenáciu, porovnanie s databázou 
sekvencií

• Moderná multi-biochemická identifikácia – mnohé 
biochemické testy v mikro-platniach vyhodnocované 
počítačom

• Fingerprintová identifikácia na základe zloženia 
bielkovín – izolácia proteínov, detekcia proteínov na 
základe molekulovej hmotnosti a porovnaním s 
databázou hmotnostných spektier



Identifikácia - molekulárna
• PCR – 16S RNA – nedostatočná – potreba 

celého genómu



Izolácia DNA – prvý krok

• Súčasť malej podjednotky ribozómu 30S – ináč 
nazývaná aj SSU rRNA

• Má približne 7000 báz
• Má však svoje limity – dokáže odlíšiť predkov, nie však v 

časovej následnosti, 97 % určuje podobnosť v rode, 
avšak existujú baktérie ako Thermospora bispora –
ktorá má viacero kópií 16S RNA s rozdielnosťou 6,4%, 
alebo podobnosť niektorých druhov v 16S RNA

• Do úvahy prichádza sekvenovať celé genómy
• Bežné izolačné metódy – kombinácia extrakcie a 

zrážania DNA (fenol-chloroformová metóda) alebo 
izolácie pomocou kolóniek

Ribozomálna 16S RNA



PCR metóda – druhý krok

• PCR – polymerázová reťazová reakcia (Mullis, 
1944)

• Je to metóda molekulárnej biológie, ktorá slúži 
na amplifikáciu (zmnoženie) molekuly DNA 
pomocou DNA-polymerázy

• Súčasti PCR reakcie: templát, primery, dNTP, 
Taq-polymeráza, PCR pufor + MgCl2, 
deionizovaná sterilná voda

• Termocykler – prístroj určený výlučne pre PCR 
reakcie, ktorý dokáže rýchlo meniť teplotu 
vzoriek, ktorá je potrebná pri samotnej PCR 
reakcii



Priebeh PCR metódy

• PCR reakcia pozostáva z troch cyklicky sa opakujúcich krokov 
(20 – 30 krát)

1. Denaturácia – vplyvom tepla (>90°C) templát denaturuje
2. Anelácia – teplotným poklesom (37-65°C) nastáva 

hybridizácia primerov na templátovú DNA 
3. Polymerizácia – zvýšením teploty na 72°C Taq-polymeráza

syntetizuje nové vlákno z dNTP
4. Záverečná polymerizácia – tento krok prebehne len raz (slúži 

na "dobehnutie" všetkých polymerizačných reakcií, ktoré ešte 
prebiehajú

Pomocou PCR reakcie sa dá získať dostatočné množstvo kópií 
DNA alebo jej úsekov na ďalšiu prácu s DNA (napr. pre 
elektroforetický gél)





Gélová elektroforéza - ELFO

• princíp:
Molekuly NK (DNA, RNA) sa v elektrickom poli delia 
podľa náboja – využíva sa schopnosť nabitých častíc 
pohybovať sa v el. poli ku opačne nabitým elektródam.

• nosič: → GÉL
agaróza - pre DNA

v tlmivom roztoku:
Tris-acetátový (TAE) 
Tris-borátový (TBE)
Tris-fosfátový (TPE)

polyakrylamid - pre bielkoviny



Vizualizácia DNA v géle 

• pod transluminátorom (UV 300-360 nm)

• pomocou interkalačných farbív, ktoré sa viažu s prítomnými bázami

• napr. etídium-bromid, GoldView, SYBR-Green

• vyhodnotenie veľkosti fragmentov – podľa štandardov (fragmentov 
DNA o známej dĺžke)

L     1    2    3    4     5    6    7    8 

L – DNA Ladder (marker)
1 až 7 - PCR produkt (185 bp )
8 – negatívna kontrola (Master mix bez 
DNA)

Vizualizácia PCR produktu po
skončení PCR reakcie v termocykleri
na 2 % agarózovom géle



Sekvenovanie

• Replikované úseky genetického materiálu z 
PCR putujú priamo na sekvenovanie

• Sekvencie zo 16S RNA sú priamo 
porovnávané z databázou

• Podobnosť alebo zhoda sekvencií je 
vyhodnotená v percentách



Identifikácia - molekulárna

• Hmotnostná spektrometria (MALDI TOF MS)



Maldi-TOF Mass Spectrofotometry

• Maldi – TOF (Matrix assisted laser 

desorption/ionisation Time-of-light)

• Rýchla identifikácia bielkovín (10 s.)

• Na základe bielkovinového zloženia, dokáže 
podľa databázy identifikovať druh baktérie



Maldi-TOF MS

• Čistenie izolátov – pomocou etanolu a vody
• Izolácia bielkovín z baktérií – silná leptavá kyselina 

(kys. mravčia) a extrakčné činidlo (acetonitril) na 
bielkoviny (ribozomálne bielkoviny)

• Zmiešanie bielkovín z matricou (kys. škoricová) 
• Kryštalizácia 
• Ostreľovanie laserom – nabitie (ionizácia) matrice –

odovzdanie náboja bielkovine – prelet cez detektor 
(TOF) – meranie rýchlosti preletu, detekcia 
hmostnosti bielkovín

• Automatické porovnávanie bielkovinového spektra s 
databázou – identifikácia na úrovni druhu  



Maldi-TOF MS - spektrá



Identifikácia - molekulárna



Identifikácia - molekulárna



Postupy pre izoláciu DNA



Izolácia NK

• Rozrušenie buniek – homogenizácia

• Extrakcia NK

• Zrážanie NK

• Prečistenie – purifikácia izolovaných NK



Rozrušenie buniek

• Fyzikálno-chemické : mechanické drvenie a 
trenie, zmrazovanie a rozmrazovanie v tekutom 
dusíku, ultrazvukom, chemickými detergentami
ako sú SDS, Tritón X-100, fenol...

• Enzymatické: baktérie (lyzozým), rastlinné 
(celulázou), kvasinky (extraktom z 
hepatopankreasu slimáka záhradného)



Extrakcia NK

• NK tvoria komplexy s proteínmy – často stabilné

• NK extrahujeme pomocou tlmivých roztokov 
obsahujúcich detergenty, deproteinizačné
činidlá a inhibítory nukleáz

• Detergenty: sodná soľ dodecylsulfátu-SDS, 
deoxycholát sodný, laurylsarkonizát sodný a iné

• Deproteinizačné činidlá: fenol, chloroform, 
guanidínchlorid ...



Deproteinizačné činidlo - Fenol

• Najpoužívanejšie činidlo, súčasne má aj inhibičnú 
aktivitu voči nukleázam

• Dá sa použiť aj na oddelenie DNA a RNA súčasne
• Ak je pH fenolu 6 (kyslý fenol) do vodnej fázy prechádza 

iba RNA, ak pH zvyšujeme až na 7,4 môžeme z vodnej 
fázy extrahovať aj DNA

• Nevýhoda: absorbuje svetlo s malou vlnovou dĺžkou, čo 
prekáža pri stanovení čistoty DNA spektrofotometriou

• Odstraňuje sa pomocou opakovanej extrakcia s 
etyléterom alebo gélovou filtráciou

• Odstránenie je dôležité pre prípravu rekombinantnej
DNA, kde jeho zvyšky inhibujú enzýmy



Deproteinizačné činidlo

Chloroform: je v zmesi s izoamylalkoholom
účinným denaturačným prostriedkom bielkovín

- Izoamylalkohol pomáha pri oddeľovaní vrstiev 
pri centrifugácii a udržuje ich stabilitu

Guanidínchlorid: rýchlo denaturuje a inaktivuje
bielkoviny, je vhodný aj na izoláciu DNA a RNA



Inhibítory nukleáz

• Pri izolácii je prekážkou aktvita nukleáz, väčšina 
je v lyzozómoch, tie po porušení bunky putujú do 
cytoplazmy

• Inhibítory: EDTA, bentonit, dietylpyrokarbonát, 
heparín, polyamidy, aniónové detergenty ...



Zrážanie NK

• Zráženie v roztoku vody s etanolom alebo 
izopropylalkoholom a následnou centrifugíciou

• Voda s etanolom – etanol pôsobí ako 
dehydratačné činidlo, mení dielektrické 
vlastnosti vody, odstraňuje vodný solvatačný
obal NK, čo spôsobuje zníženie rozpustnosti a 
ich vyzrážanie



Prečistenie izolovaných NK

• Prečistenie DNA od RNA – pomocou 
špecifických ribonukleáz, ktoré degradujú RNA 
na oligonukleotidy

• Zráženie DNA v izopropylalkohole má znak 
selektívnosti – RNA sa v ňom nezráža

• Čistenie NK – gélovou filtráciou a iných 
chromatografických metód, frakcionácia v 
gradiente sacharózy, alebo na 
polyakrylamidovom alebo agarózovom géli



Gélová filtrácia

• Prečistenie od prímesí interferujúcich látok 

• G25, G50 – odstránenie fenolu, farebných látok 
pri rastlinnej DNA

• G100, G200 – oddelenie DNA od RNA, RNA od 
tRNA

• Sepharóza 4B – DNA od prímesí RNA



Adsorpčná chromatografia

• Izolácia natívnych preparátov NK od 
denaturovaných NK

• Hydroxiapatit, Bio-Gel HT – prečistenie natívnej 
DNA od denaturovanej, oddelenie 
mitochondriálnej DNA od jadrovej

• Metylovaný albumín absorbovaný na kremeline
(MAK) – oddelenie RNA od DNA, delenie 
jednotlivých druhov RNA, oddelenie natívnych 
NK od denaturovaných 



Afinitná chromatografia

• Využíva špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti 
a štrukturálne charakteristiky NK na ich delenie

• Oligo dT celulóza – je schopná špecificky a 
reverzibilne viazať poly(A) reťazce 
charakteristické pre mRNA



Izolácia vektorovej DNA

• Na základe rôznych fyzikálno-chemických 
vlastností jednotlivých druhov plazmidov

• Existujú: boiling metóda, alkalická lýza, 
centrifugácia v chloride céznom

• Plazmidy – sú do kruhu uzavreté, 
superšpiralizované, nemajú voľné 3-OH konce, 
sú preto odolné voči exonukleázam



Izolácia vektorovej DNA - CsCl

• Plazmidy myjú odlišné vlastnosti v sedimentácii 
ako chromozóm

• Táto skutočnosť sa využíva pri izolácii v hustom 
gradiente CsCl s EtBr

• EtBr farbí lineárne a kruhové
DNA ako kovalentne uzavretú
DNA plazmidu

• Nevýhodou je trvanie až 48 h.
pomerne drahý CsCl



Izolácia vektorovej DNA

• Lýza buniek je miernejšia, aby sa zabránilo 
úniku chromozomálnej DNA, ktorá plazmidovú
kontaminuje

• Súvis s bunkovou stenou a obsahom 
peptidoglykánu, G+ je odolnejšia ako G-



Izolácia vektorovej DNA

• Výťažok plazmidovej DNA môžeme zvíšiť pridaním 
selekčného činidla do pôdy, napr. pBR322 plazmid –
prídaním ampicilínu alebo tetracyklínu, prípadne 
oboch

• Zvýšenie výťažku aj amplifikáciou – pridaním 
chloramfenikolu – zastaví sa replikácia 
chromozomálnej DNA prostredníctvom inhibície 
proteosyntetického aparátu, chloramfenikol
inhibuje aktivitu peptidyl transferázy, ktorá je 
dôležitá pri elongácii proteínového reťazca na 
ribozóme a tým zablokuje syntézu dôležitých 
proteínov nevyhnutných k replikácii chr. DNA


