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1. ÚVOD 
Metody detekce RNA v živočišné či rostlinné buňce se již po několik desetiletí řadí mezi jedny 

z nejklíčovějších a rutinních metod většiny laboratoří na světě. V současné době umožňují díky své 
všestrannosti, jednoduchosti, ale také vysoké informační hodnotě odpovědět na řadu otázek 
vyplývajících nejen ze základního, ale také z aplikovaného výzkumu přírodních a lékařských věd. 
Pomocí detekce RNA v různých buněčných populacích izolovaných např. z krve onkologických 
pacientů či ze vzorků s minimálním množstvím buněčného materiálu můžeme odpovědět na řadu 
otázek, které přispívají k objasnění příčin např. klinicky významných chorob a následnému stanovení 
možné terapie. V základním výzkumu jsou tyto metody nepostradatelné pro stanovení např. genové 
exprese či kauzální mutace, pro objasnění role příslušné signální dráhy v základních či patologických 
buněčných procesech a v nemalé míře lze specifickou formu RNA považovat také za biomarker 
určitého onemocnění. 

1.1 Co je to RNA a jakou plní funkci v živočišné buňce 

RNA je ribonukleová kyselina (z angl. ribonucleic acid), která je v živočišné buňce přítomna 
v různých formách, které plní různou funkci v různých buněčných kompartmentech, především však 
v jádře a jadérku. Tato makromolekula se na rozdíl od svojí mateřské molekuly DNA (z angl. 
deoxyribonucleic acid) skládá z cukerného zbytku ribózy a na ní navázané pyrimidinové [uracil (U), 
cytosin (C)] či purinové [guanin (G), adenin (A)] bázi. Z hlediska centrálního dogmatu molekulární 
biologie rozlišujeme RNA v několika formách: messenger RNA (mRNA), ribozomální RNA (rRNA), 
transferová RNA (tRNA). Jak názvy napovídají, mRNA má funkci informační, jelikož je nosičem 
informace předávané z DNA do proteinu. Oproti tomu rRNA má funkci spíše strukturní, podílí se 
totiž na stavbě a fungování proteinových továren- ribozomů. tRNA lze chápat jako RNA se sdruženou 
funkcí, jelikož zprostředkovává přenos konkrétní aminokyseliny na konkrétní místo v peptidovém 
řetězci. Existuje i celá řada dalších forem RNA, které v živočišné buňce můžeme detekovat, např. 
mikro RNA (miRNA), malá jadérková RNA (snoRNA) či mateřská předsestřihová forma mRNA (pre-
mRNA či hnRNA), přičemž tyto RNA mají funkci především regulační a na dekódování informace 
z DNA molekuly se nepodílejí přímo čili strukturálně, nýbrž nepřímo např. koordinací sestřihu či 
degradace mRNA; jejich funkční podíl na chodu buňky je tedy zcela zásadní [1, 2]. S ohledem na šíři 
existujících forem RNA je tento sborník dále zaměřen primárně na metody detekce mRNA v živočišné 
buňce.  
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1.2 Principy hybridizace nukleových kyselin (NA) 

Podobně jako u DNA, také u RNA vykazují její řetězce orientaci cukr-fosfátové kostry, kterou 
označujeme 5´-3´ nebo 3´-5´, a to v závislosti na pozici uhlíku v molekule ribózy, na který se váže 
fosfátová skupina. Každý úsek RNA je také definován příslušným sledem purinových a 
pyrimidinových bází, který je v případě mRNA určován matricí DNA. Ačkoli je molekula mRNA 
primárně jednořetězcová, díky tzv. párování bází pyrimidin-purin (tj. A-U, G-C) může za různých 
fyzikálních podmínek (teplota, koncentrace soli aj.) zaujímat sekundární a terciární struktury [3]. 
Fenomén spojování řetězců nukleových kyselin na základě párování bazí (tzv. renaturace) a 
rozpojování řetězců vlivem např. teploty (tzv. denaturace) je základním principem hybridizace 
(Obr.1), který se hojně využívá u řady metod, v případě RNA např. u dot blotu, Northern blotu či 
SmartFlare™ sond. 

 

Obrázek 1 Princip hybridizace nukleových kyselin 
Ilustrace znázorňující denaturaci a renaturaci nukleových kyselin, základní princip hybridizace, na kterém 
jsou založeny metody Dot blot, Northern blot, PCR a SmartFlare™. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Dot blot 

Metoda Dot blot („přesávka v kapce“) je založena na hybridizaci testovaného vzorku RNA se 
značenou RNA či DNA próbou. Ačkoli se v dnešní době již téměř nevyužívá, je účelná především díky 
tomu, že rychle, nenáročně a kvalitativně odpoví na otázku, zda v daném testovaném vzorku buněčné 
RNA je přítomna cílová sekvence RNA. V následujícím obecném protokolu je popsána metoda Dot 
blot, při níž byla použita neradioaktivně značena DNA próba. 

Obecný protokol pro metodu Dot blot:  

(upraveno dle publikací Preparation of RNA Dot blots, Rapley, 1998 a Molecular Cloning, vol.1, 
Sambrook J et al., 2012)[4, 5] 

1. Příprava buněčného materiálu a izolace RNA 

 Adherentní buňky uvolnit z kultivační povrchu působením roztoku PBS/EDTA a 
trypsin/EDTA; suspenzní buňky přenést do centrifugační zkumavky 

 Centrifugace 200 g/ 5 minut, odsát supertnatant a pelet opláchnout v PBS 

 Izolace celkové buněčné RNA pomocí reagencie TRIzol® dle instrukcí výrobce (Life 
Technologies) 

 Otestovat čistotu a kvantitu RNA pomocí spektrofotometrického přístroje (např. NanoDrop 
2000; ThermoScientific) 

2. Příprava próby 

 Sekvenci DNA, která představuje komplemetární úsek k hledané RNA, lze označit např. 
digoxigeninem konjugovaným s alkalickou fosfatázou (DIG-AP) a výsledný signál detekovat 
různými metodami (kolorimetricky či pomocí chemiluminiscence nebo fluorescence atp.) 

 Reagencie a podrobný návod pro značení RNA či DNA próby dle instrukcí výrobce:  

 Kit AlkPhos Direct Labeling and Detection System (GE Healthcare) 

 Kit DIG DNA Labeling and Detection kit (Roche) 

3. Hybridizace 
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 Denaturovanou RNA (např. formaldehydem či glyoxalem) z testovaných a kontrolních vzorků 
nanést (vždy ve stejném objemovém množství) v podobě kapky na pozitivně nabitou 
nylonovou membránu (např. Hybond N+; GE Healthcare) omytou v roztoku 10xSSC  

 Membránu s nanesenými spoty RNA nechat zaschnout (vakuové přístroje či volně na 
vzduchu) a imobilizovat RNA pomocí UV záření či zapečením ve vakuové pícce (Vacuum 
Oven, GE Healthcare) 

 Takto připravenou membránu prehybridizovat 1 h při 50 °C ve 20 ml prehybridizačního pufru 
např. v hybridizačním válci 

 Ve vařící vodní lázni 10 minut denaturovat próbu, prudce zchladit v ledové vodní lázni a 
následně ji naředit v hybridizačním pufru do požadované koncentrace a objemu, dle použité 
hybridizační nádoby 

 V hybridizačním válci vyměnit prehybridizační roztok za hybridizační obsahující próbu a 
inkubovat 12-16 hodin při teplotě 50-60 °C (výše teploty udává specificitu hybridizační reakce) 

 Membránu opláchnout ve 150 ml promývacího roztoku (např. 0.5-1xSSC, 0.1%SDS) po dobu 
10 minut při hybridizační teplotě, promývací krok opakovat 3x 

4. Vizualizace cílové RNA 

 V závislosti na použitém systému vizualizace přítomnosti alkalické fosfatázy (AP) dále 
postupujeme dle instrukcí výrobce: 

 Kolorimetrie - NBT/BCIP 

 Chemiluminiscence - CDP-Star 

 Fluorescence - ECF 

 Obr.2 představuje ukázku z praktického výstupu vizualizace výsledných dat z Dot blot analýzy  
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Obrázek 2 Ukázka výsledku z metody Dot blot 
Na ilustračním obrázku výstupu z metody Dot blot lze pozorovat A) nanesené spoty RNA izolované z 
buněčných linií BM2 a BM2p300 vizualizované ethidium bromidem a UV zářením a B) signál DIG próby 
specifické pro část mRNA sekvence genu p300 v mateřské linii BM2 (negativní kontrola) a v odvozené linii 
BM2p300 s inducibilní expresí p300 (Zn2+) (převzato z DP Jiřiny Zatloukalové, 2004). 

2.2 Northern blot 

Metoda Northern blot je, podobně jako Dot blot, také založena na hybridizaci testovaného vzorku 
RNA se značenou RNA či DNA próbou, zásadní rozdíl mezi těmito metodami tkví v možnosti nejen 
kvalitativně, ale také kvantitativně stanovit přítomnost a míru exprese specifické sekvence RNA. Před 
nástupem metod vycházejících z PCR (viz. níže) byl Northern blot velmi rozšířený a užívaný při 
kvantitativním stanovování míry exprese vybraných genů. 

Obecný protokol pro metodu Northern blot: 

(upraveno dle publikací Molecular Cloning, vol.1, Sambrook J et al., 2012): 

1. Příprava buněčného materiálu a izolace RNA – izolace RNA pomocí Trizolu - viz metoda Dot blot 

2. Příprava 1.5% agarózového gelu obsahujícího 2.2M formaldehyd 

 1.5 g agarózy (bez RNáz a DNáz) rozvařit v mikrovlnné troubě v 72 ml sterilní vody, zchladit 
na 55 °C a přidat 10 ml pufru 10x MOPS a 18 ml deionizovaného formaldehydu. V dobře 
odvětrávané digestoři nalít směs do připravených forem pro agarózové gely, umístit hřebínek 
pro vytvoření jamek, do kterých budou nanášeny vzorky a nechat gel zaschnout 1 h při 
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pokojové teplotě. Takto připravený gel je určen pro okamžitou spotřebu a separaci RNA ve 
velikosti 0.5-0.8 kb.  

3. Separace izolované RNA pomocí formaldehydové elektroforézy 

 2 l izolované buněčné RNA (koncentrace do 20 g) inkubovat se 2 l elektroforetického 
pufru 10xMOPS, 4 l formaldehydu, 10 l formamidu a 1 l etidium bromidu (200 g/ml) po 
dobu 1 hodiny při 55 °C (krok označovaný jako denaturační reakce) 

 Zchladit směs 10 minut v ledové vodní lázni a podrobit krátké centrifugaci 

 Přidat 2 l nanášecího formaldehydového pufru (10x) a směs v mikrozkumavce umístit zpět 
do ledové lázně 

 Testované a kontrolní vzorky RNA spolu se standardy RNA o přesné velikosti nanést do 
nanášecích jamek agarózového gelu ponořeného do elektroforetického pufru 1x MOPS 

 Spustit eletroforetickou separaci RNA 4-5 V/cm po dobu 4-5 h 

 Vizualizovat RNA pomocí UV záření za účelem kontroly integrity separované RNA 

4. Northern blot – přenos a imobilizace separovaných molekul RNA na matrici vhodnou pro 
hybridizaci s próbou (viz obr. 3) 

 Následující instrukce se vztahují pro přenos a fixaci separované RNA na nylonové membrány 
bez náboje 

o Po ukončení elektroforézy opláchnout gel vodou zbavenou RNáz (např. DEPC-H2O) 

o Pro zvýšení účinnosti přenosu ponořit gel na 20 minut do 0.05N roztoku NaOH 

o Ekvilibrovat gel v přenosovém pufru 20x SSC po dobu 40 minut 

o Sestavit kapilární blotovací aparaturu dle obr. 3 

o Vlastní přenos probíhá 4 h  

o Membránu ponořenou v 6x SSC opatrně kývat 5 minut při pokojové teplotě 

o Za účelem kontroly přítomnosti rRNA forem (18 a 28S u eukaryot) je následně možné 
membránu obarvit v metylenové modři a po pořízení fotodokumentace membránu 
odbarvit v roztoku 0.2x SSC s 1% SDS po dobu 15 minut 
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o RNA je (v případě použití nylonové membrány bez náboje) nutné zafixovat zapečením 
(2 h ve vakuové pícce či 2-3 min v mikrovlnné troubě při výkonu 750-900 W) nebo 
ozářením UV (254 nm/ 105 s/1.5 J/ cm2)  

5. Značení próby - viz metoda Dot blot 

6. Hybridizace - viz metoda Dot blot 

7. Vizualizace cílové RNA - postup viz metoda Dot blot 

 

Obrázek 3 Schématické znázornění sestavení kapilární přesávky v metodě Northern blot  

2.3 RT-PCR v reálném čase („qRT-PCR“) 

Metoda RT-PCR (z angl. reverse transcription – polymerase chain reaction) je založena na principu 
PCR, jehož objevení vedlo v roce 1993 k udělení Nobelovy ceny v oboru Chemie. Umožňuje totiž 
namnožit libovolné úseky DNA v horizontu několika hodin, přičemž primárním zdrojem biologické 
informace může být nejen DNA, ale také RNA, jak je tomu v případě RT-PCR. Do dnešní doby navíc 
RT-PCR podstoupila zásadní změny, které umožnily minimalizovat nejen množství vstupní RNA při 
zachované kvalitě, ale také snížit množství ostatních komponent reakční směsi, což z této metody činí 
velmi robustní, vysoce citlivý, účinný a cenově dostupný nástroj pro detekci genové exprese, a to 
včetně rozlišení transkripčních variant genů. Rozvoj přístrojové techniky, kde vlastní proces PCR 
probíhá (tzv. termocykler), je nyní na takové úrovni, že spolu s možností analyzovat velké množství 
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vzorků (kruhové rotory či destičkové platformy na 36-384 vzorků) nabízí také možnost rutinního 
odečtu míry fluorescence udávané různými typy prób [6], a to po každém cyklu syntézy specifických 
řetězců DNA; tento systém bývá označovaný jako RT-PCR v reálném čase (z angl. quantitative real 
time RT-PCR). Specificita řetězové reakce je primárně určována krátkými úseky DNA, tzv. primery, 
jejichž sekvence je komplementární k sekvenci v cílové cDNA; svůj podíl na specificitě řetězové reakce 
nese také teplota Ta, při níž probíhá nasedání primerů na cílový úsek cDNA (z angl. annealing 
temperature), dále teplota Tm, při níž probíhá tzv. rozvolnění primerů (z angl. melting temperature), 
dále koncentrace iontů hořčíku v reakční směsi (MgCl2), a v neposlední řadě také specificita DNA 
próby, která je určována její chemickou povahou případně délkou její sekvence. Jedním z prvních typů 
sond, které umožnily detekci a kvantifikaci specifických produktů PCR byla chemická sloučenina 
SYBR®Green, která vytváří stabilní komplexy s nukleovými kyselinami, preferenčně s dvouřetězcovou 
DNA (dsDNA), a po absorbci záření v modrém světelném spektru ( 497nm) emituje záření v zeleném 
světelném spektru ( 520 nm), které je po každém cyklu PCR odečítáno detektorem termocykleru. 
Mírou fluorescence je umožněna vlastní kvantifikace řetězové reakce (viz obr. 4). Ačkoli se tento 
způsob kvantifikace genové exprese, především díky jeho cenové dostupnosti, stále těší velké oblibě, 
schopnost SYBR®Green vázat také dimery primerů, jednořetezcovou DNA (ssDNA) a RNA 
jednoznačně snižuje specificitu a tím také kvalitu vlastní qRT-PCR reakce. Za tímto účelem byly 
vyvinuty další typy sond, které v sobě kombinují nejen schopnost emitovat fluorescenční záření v 
různých světelných spektrech, ale také schopnost navázat se na specifický úsek DNA, čímž spolu se 
sekvenčně specifickými primery jednoznačně zkvalitňují detekci a kvantifikaci vznikajících produktů 
PCR. Mezi tyto typy sond řadíme např. molekulární majáky, škorpióny, jednoduše značené 
hybridizační FRET próby, duálně značené hydrolyzační TaqMan próby, Gemini próby atd. Z hlediska 
potřeb laboratoří urychlit průběh qRT-PCR, lze zakoupením komerčně dostupných sad chemikálií pro 
tuto metodu přistoupit k tzv. jednokrokové qRT-PCR, kde se procesy zpětné transkripce a následné 
polymerace cDNA odehrávají v jedné reakční směsi (z angl. one step), nebo k tzv. dvoukrokové qRT-
PCR, kde se celá procedura rozdělí na dvě fáze, v první proběhne přepis RNA do cDNA, v druhé se 
cDNA podrobí vlastní PCR proceduře (z angl. two step). Oba přístupy mají své opodstatnění a záleží 
čistě na povaze experimentu a možnostech operátora, ke kterému se přikloní [7]. Podobně jako je 
tomu u jiných tzv. „high throughput“ metod, také u qRT-PCR je nutné myslet na řadu vnitřních a 
referenčních kontrol (např. referenční barvy ROX, standardní křivka pro kvantifikaci, vhodný 
referenční gen tzv. housekeeping gene atp.), které umožní správnou interpretaci získaných dat [7] [8] 
[9] [10]. Z důvodu velké šíře publikovaných protokolů, rozmanitosti v možnostech nastavení a 
charakteru dostupných termocyklerů a variability ve vlastním designu qRT-PCR reakce uvádíme dále 
pro obecnou představu protokol pro dvoukrokovou qRT-PCR v kombinaci s přístrojem 
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LightCycler480®. Veškerá data k metodice qRT-PCR byla poskytnuta s laskavým svolením jejich 
autorky Mgr. Evy Slabákové, Ph.D. 

Obecný protokol pro metodu qRT-PCR: 

1. a) Izolace buněčné RNA pomocí komerční sady High Pure RNA Isolation kit a následný přepis 
izolované RNA do cDNA pomocí komerční sady High-Capacity RNA-to-cDNA kit 

 Postupovat dle instrukcí výrobců 

2. b) přímá izolace RNA a přepis do cDNA za použití komerční sady SuperscriptTM III CellsDirect 
cDNA Synthesis System  

 Postupovat dle instrukcí výrobce LifeTechnologies 

3. Příprava reakční směsi pro qRT-PCR pomocí komerční sady LightCycler®480 Probe Master 

 Postupovat dle instrukcí výrobce Roche Diagnostics 

 Jako zdroj hydrolyzačních sond lze použít např. univerzální knihovny prób (UPL z angl. 
Universal Probe Library) dodávané firmou Roche Diagnostics pro detekci lidských genů příp. 
genů myši či potkana  

 Design a syntéza primerů - pomocí on-line služby Universal ProbeLibrary Assay Design 
Center lze pro určitý gen specifický pro daný druh navrhnout primery pro detekci mRNA, a to 
v doporučené kombinaci s UPL próbou 

4. Programování termocykleru 

 Dle doporučení výrobce reakční směsi (Roche Diagnostics) nastavit chod termocykleru 
LightCycler®480 pro mikrodestičky formátu 96 či 384 

5. Výstup a analýza dat 

 Výsledná křivka zobrazující fluorescenci sondy má tři základní fáze (exponenciální, lineární a 
plateau) a informuje o kvalitě proběhnuté reakce; vhodným nastavením prahu (angl. 
threshold) v exponenciální fázi křivky lze potom odečítat hodnoty Cq, které jsou za použití 
různých metod klíčové pro výslednou kvantifikaci dat [6] [8] [11] (obr. 4A, D) 

 Na základě dat ze standardní křivky lze určit např. efektivita reakce (angl. PCR efficiency) či 
přistoupit k absolutní kvantifikaci dat (obr. 4B) 
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 Analýza dat je možná i bez nutnosti vytvoření standardní křivky, výstupem je potom tzv. 
relativní kvantifikace, založená na přítomnosti biologického standardu (např. kontrola bez 
ovlivnění, kontrola v čase 0 atp.) (obr. 4C) 

 

Obrázek 4A Záznam fluorescenční křivky UPL próby 
Specifická próba pro detekci myšího genu kódujícího vimentin. Na křivce jsou zvýrazněny jednotlivé fáze 
PCR reakce a lze také pozorovat rozdíl v nástupu exponenciální fáze křivky způsobeným kvantitou vstupní 
cDNA (cDNA isolovaná z 10000 buněk vs. cDNA izolovaná z 10 buněk). 

 

Obrázek 4B Záznam standardní křivky 
Křivka umožňující absolutní kvantifikaci či určení efektivity proběhlé PCR reakce 
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Obrázek 4C Grafické znázornění relativní kvantifikace 
Graf zobrazuje rozdíl v míře exprese myšího genu kódujícího vimentin mezi vzorky bez a s amplifikovanou 
cDNA izolovanou z různého množství studovaných buněk (10000 vs. 10 buněk) 

 

Obrázek 4D Výsledný výstup z metody qRT-PCR 
Grafické znázornění relativní exprese vybraných genů v buněčné linii BPH1 kultivované bez nebo v 
přítomnosti s TGF-1  

2.4 SmartFlare™ próby pro detekci RNA 

2.4.1 Princip metody SmartFlare™ a její výhody 

Podobně jako výše uvedené metody Dot blot, Northern blot či qRT-PCR, také detekce 
přítomnosti specifické buněčné mRNA pomocí technologie SmartFlare™ je založena na principu 
hybridizace nukleových kyselin. V tomto případě je jeden z hybridizujících řetězců ukotven k 
nanočástici zlata a cíleně vychytává (angl. capture strand) k němu komplementární úsek mRNA (angl. 
target strand) v buňce. Pokud dojde k úspěšné hybridizaci obou řetězců uvolní se z vychytávacího 
řetezce tzv. reportérový s konjugovaným fluoroforem (např. Cy5 či Cy3), který přestane být zhášen 
přímou blízkostí nanočástice zlata a začne vysílat fluorescenční signál ve specifické vlnové délce ( 670 
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či 570 nm), kterou lze vizualizovat a následně analyzovat pomocí řady přístrojů určených pro detekci 
fluorescence (např. fluorescenční mikroskop, průtokový cytometr) (obr. 5). Narozdíl od výše 
zmíněných metod, technologie Smart™Flare s sebou přináší několik zásadních výhod. Jednou z nich je 
možnost detekovat specifickou RNA přímo v živé buňce, aniž by bylo nutné izolovat RNA či 
analyzované buňky fixovat a permeabilizovat. Další výhodou těchto RNA prób je jejich schopnost 
vstoupit pomocí endocytózy do buňky a později ji opět opustit, aniž by spustili toxickou reakci buňky. 
Třetí výhodu lze spatřovat v možnosti sledovat odpověď prób za pomoci běžně dostupné přístrojové 
techniky určené pro detekci fluorescence, tedy bez nutnosti pořizovat speciální zařízení jako je tomu 
například v případě termocykleru u qPCR metod.  

 

Obrázek 5 Schéma znázorňující princip funkce SmartFlare™ prób 

2.4.2 Metodický protokol 

Následující postup vznikl kompilací doporučeného postupu výrobce SmartFlare™ technologie 
(MERCK Millipore) aplikovaného na buněčnou linii HCT116p53+/+ po její předcházející optimalizaci 
pro tuto metodu. 

1. Příprava buněčného materiálu pro detekci mRNA genu MDM2 pomocí technologie SmartFlare™  

 buněčná linie HCT116p53+/+ byla udržována ve standardních podmínkách kultivace (37 
°C/5% CO2/95% vlhkost) v médiu McCoy´s doplněném o 10% FBS, streptomycin a penicilin, a 
to do dosažení 70% konfluence.  

2. Příprava pracovního roztoku sondy a ovlivnění buněk 

 lyofilizovanou sondu SmartFlare™ rozpustit přidáním 50 l sterilní PCR vody a 5-10 s 
vortexovat 
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 následně zásobní roztok sondy naředit 1:20 v sterilním PBS do finálního objemu 40 l 

 v poměru 1:50 přidat pracovní roztok sondy přímo do 0,5 ml kultivačního média a takto 
ovlivněné buňky kultivovat dále přes noc  

3. Příprava ovlivněných buněk pro analýzu na průtokovém cytometru 

 odsát médium a opláchnout buňky v roztoku PBS 

 převést adherentní buňky do suspenze pomocí jejich oplachu v PBS/EDTA a působením 
trypsin/EDTA po dobu 10 min, následně neutralizovat enzymatickou reakci oplachem buněk 
v kultivačním médiu s FBS 

 po centrifugaci buněk 200g/5 min inkubovat buněčnou suspenzi v 50 l barvícího roztoku 
LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit naředěném dle instrukcí výrobce 
(LifeTechnologies) 1:500 v PBS po dobu 30 min 

 po uplynutí inkubace přidat 500 l PBS, centrifugovat 200g/5 min a finální buněčný pelet 
rozsuspendovat ve 250 l PBS 

4. Měření na průtokovém cytometru 

 analyzovat emisi příslušných fluorochromů např. pomocí přístroje FACSVerse s následujícím 
přednastavením 

o SmartFlare™ sonda pro detekci endogenní mRNA genu MDM2:  
 Fluorochrom Cy3 - excitace- laser 488 nm, emise- detektor D/ filtr Blue 586/42 

o Próba pro detekci a analýzu buněčné viability:    
 LIVE/DEAD® Fixable Aqua Stain - excitace - laser 405 nm, emise- detektor A/ filtr 
 Violet 528/45 

2.4.3 Názorná měření a interpretace dat 

Naměřená data z průtokového cytometru shrnují obrázky 6-7. Vzhledem k faktu, že technologie 
SmartFlare™ využívá přirozené schopnosti buněk endocytovat extracelulární materiál je vhodné určit 
přirozenou schopnost konkrétní buněčné linie pohlcovat nanočástice zlata s konjugovanou próbou. V 
případě linie HCT116p53+/+ bylo 93,1% buněk pozitivních na přítomnost SmartFlare™ sondy 
konjugované s Cy3 fluorochromem (obr. 6A). Nedílnou součástí této analýzy na průtokovém 
cytometru je zvolení vhodné buněčné populace (populace bez tzv. dubletů, mrtvých buněk), v rámci 
které vlastní měření probíhá (tzv. gating) a finální určení prahu pro detekci emise Cy3 (obr. 6B). 
Interní kontroly doporučené výrobcem a nutné pro správnou interpretaci dat zahrnují nespecifickou 
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kontrolu (tzv. scrambled), kde sekvence vychytávajícího řetězce není genově specifická, případně 
pozitivní kontrolu, kde sekvence vychytávajícího řetězce je komplementární k mRNA genu, jehož 
transkripce v příslušné buněčné linii jednoznačné probíhá (tzv. housekeeping). Díky schopnosti buněk 
vykazovat určitou míru autofluorescence (emise záření určité vlnové délky je detekovatelná i v 
nepřítomnosti vneseného fluorochromu), je nutné před vlastní detekcí Cy3 stanovit pozadí 
příslušného detektoru u testovaného vzorku (obr. 7). Finálním vyhodnocením úspěšnosti detekce 
specifické mRNA (MDM2) je rozdíl v intenzitě fluorescence Cy3 mezi buňkami nespecifické kontroly 
(scrambled) (obr. 7A) a buňkami se SmartFlare™ sondou namířenou proti testovanému genu (MDM2) 
(obr. 7B), a to u buněk s bazální expresí MDM2 (HCT116p53+/+ bez ovlivnění) a indukovanou expresí 
MDM2 (HCT116p53+/+ po ovlivnění gemcitabinem) (obr. 7C). Veškerá data k technologii SmartFlare™ 
byla poskytnuta s laskavým svolením jejich autora Mgr. Jana Remšíka. 
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Obrázek 6 Charakterizace buněčné linie pro technologii SmartFlare™ 
Buněčná linie HCT116p53+/+ byla testována z hlediska své schopnosti A) přijmout SmartFlare™ sondu 
značenou Cy3. B) Následně byl stanoven vliv pohlcené sondy na viabilitu buněk (LIVE/DEAD Aqua), 
přičemž pouze jednotlivé živé buňky byly dále použity pro určení detekčního prahu Cy3 a vlastní analýzu. 

 
A)  

 B) 
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Obrázek 7 Ukázka výstupu metody SmartFlare™ 
Intenzita fluorescence Cy3 fluorochromu konjugovaného s genově specifickou SmartFlare™ sondou 
(MDM2) a s genově nespecifickou (scrambled) byla srovnávána s intenzitou autofluorescence (AF) u 
neovlivněné buněčné linie HCT116p53+/+ (A; control) a buněčné linie ovlivněné gemcitabinem (B). 
Výsledná intenzita fluorescence poskytovaná genově specifickou sondou (MDM2) byla normalizována na 
intenzitu fluorescence z genově nespecifické sondy (scrambled) za účelem porovnání nárůstu mediánu 
intenzity fluorescence (MFI) znázorňujícímu rozdíl mezi bazální (control) a indukovanou (gemcitabine) 
expresí mRNA genu MDM2 (C). 

A) 

B) 

C) 
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3. REFERENCE 

3.1 Použité komerční sady a roztoky 

1. TRIzol Reagent® (Life Technologies) 

 http://www.lifetechnologies.com/cz/en/home/brands/product-brand/trizol.html 

2. AlkPhos Direct Labeling and Detection System (GE Healthcare) 

 http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/productById/cs/GELifeSciences/250
00778 

3. DIG DNA Labeling and Detection kit (Roche Diagnostics) 

 http://lifescience.roche.com/shop/products/dig-dna-labeling-and-detection-kit#tab-0 

4. High Pure RNA Isolation kit (Roche Diagnostics) 

 http://lifescience.roche.com/shop/products/high-pure-rna-isolation-kit#tab-0 

5. High-Capacity RNA -to-cDNA kit (Applied Biosystems) 

 https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4387406 

6. SuperscriptTM III CellsDirect cDNA Synthesis System 

 http://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/18080200 

7. LightCycler® 480 Probes Master 

 http://lifescience.roche.com/shop/en/global/products/lightcycler14301-480-probes-
master#tab-0 

8. Universal ProbeLibrary Set, Human 

 http://lifescience.roche.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&par
tNumber=3.5.7.1.1.1#tab-0 

9. Universal ProbeLibrary Extension Set 

 http://lifescience.roche.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&par
tNumber=3.5.5.5.1.9#tab-0 

10. Universal ProbeLibrary Assay Design Center 

 

http://www.lifetechnologies.com/cz/en/home/brands/product-brand/trizol.html
http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/productById/cs/GELifeSciences/25000778
http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/productById/cs/GELifeSciences/25000778
http://lifescience.roche.com/shop/products/dig-dna-labeling-and-detection-kit%23tab-0
http://lifescience.roche.com/shop/products/high-pure-rna-isolation-kit%23tab-0
https://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4387406
http://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/18080200
http://lifescience.roche.com/shop/en/global/products/lightcycler14301-480-probes-master%23tab-0
http://lifescience.roche.com/shop/en/global/products/lightcycler14301-480-probes-master%23tab-0
http://lifescience.roche.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&partNumber=3.5.7.1.1.1%23tab-0
http://lifescience.roche.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&partNumber=3.5.7.1.1.1%23tab-0
http://lifescience.roche.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&partNumber=3.5.5.5.1.9%23tab-0
http://lifescience.roche.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&partNumber=3.5.5.5.1.9%23tab-0
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 http://lifescience.roche.com/shop/CategoryDisplay?catalogId=10001&tab=Assay+Design+Ce
nter&identifier=Universal+Probe+Library&langId=-1#tab-3 

11. LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit, for 405 nm excitation 

 http://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/L34957 

12. SmartFlare™ Detection Probes 

 https://www.millipore.com/life_sciences/flx4/smartflare_live_cell_rna_detection 
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gene expression analysis. Biotechniques, 2008. 44(5): p. 619-26. 
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8. O'Connell, J., RT-PCR Protocols. 2002: Humana Press. 

9. Lion, T., Current recommendations for positive controls in RT-PCR assays. Leukemia, 2001. 
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Autoři by tímto rádi poděkovali za poskytnuté obrazové materiály (obr. 5) a prezentace Mgr. 

Stanislavu Kuklovi ze společnosti Merck Millipore s.r.o. 
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