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Úvod 

 
Lidstvo na počátku 21. století ře�í záva�nou otázku 

spojenou se změnami klimatu a s tím souvisejícími záva�-
nými globálními následky1. Organizace spojených národů 
na svém zasedání panelu věnovanému klimatické změně 
vyhlásilo jednoznačnou účast antropogenní činnosti 
(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
Fourth Assessment Report, 2007)2. Vět�ina vlád světa 
panel klimatické změny přijala a zahájila programy směřu-
jící ke sní�ení emisí předev�ím skleníkových plynů. Nej-
významněj�í roli v této oblasti mohou sehrát předev�ím 
programy trvalé udr�itelnosti ve v�ech lidských činnos-
tech. Do této oblasti je mo�né zařadit technologie vyu�íva-
jící zelených rostlin pro zaji�tění vý�ivy, zdraví anebo 
ochrany prostředí. Bylo zji�těno, �e rostliny jsou schopné 
z prostředí přijímat různé sloučeniny (organické i anorga-
nické) v nezanedbatelných koncentracích a ty ukládat nebo 
přeměňovat. Rostliny vykazující takové vlastnosti byly 
označeny jako hyperakumulátory a staly se základním 
kamenem v technologických procesech označených jako 
fytoremediace3. Vět�ina takových rostlin v�ak nevykazuje 
rychlý vzestup biomasy, ale je mo�né z těchto rostlin vy-
hledávat vhodné úseky DNA (geny) pro zavedení tako-
vých vlastností do rostlin kulturních4. Kulturní rostliny se 
vyznačují rychlým růstem biomasy a předev�ím s velmi 
dobře zvládnutou agrotechnikou. Kontaminované rostliny 
jsou následně ulo�eny na zabezpečených skládkách5. Nyní 
díky klimatické změně v�ak mohou rostliny nastoupit jako 
technologie získávající průmyslově vyu�itelné suroviny  
z prostředí za relativně nízkých energetických vstupů. 
V dohledné době se tak hyperakumulátory a geneticky 
upravené rostliny se značnou hyperakumulační schopností 
mohou stát �zelenými horníky� při získávání zlata, stříbra, 
�eleza a dal�ích klíčových prvků z půd s jejich zvý�enými 
obsahy. Takové technologie budou vy�adovat řadu mole-
kulárně-biologických úprav v genomech rostlin. Bude 
nezbytné jednotlivé geny nalézt, izolovat a následně také 
velmi pečlivě monitorovat. Exprese vnesených genů je 
sledována na úrovni mRNA nebo výsledného proteinové-
ho produktu. Nejbě�něj�í je sledování hladiny mRNA vět-

�inou pomocí technik vyu�ívající polymerázové řetězové 
reakce (PCR, nebo real time-PCR). Proto, abychom byli 
schopni takové detekce,  je potřebné izolovat dostatečné 
mno�ství nedegradované celkové mRNA s minimální kon-
taminací ne�ádoucími nukleovými kyselinami. 

Cílem této práce bylo navrhnout plně automatizova-
nou izolaci celkové mRNA pomocí magnetizovatelných 
mikročástic z in vitro kultivovaných rostlin ve spojení 
s elektrochemickou detekcí na uhlíkových nanočásticích 
a na ti�těných elektrodách. 

 
 

Experimentální část     
 
Chemikálie 

 
Jednotlivé koncentrace poly(A) byly míchány ze zá-

sobního roztoku o koncentraci 100 µM připraveného z 
lyofilizované poly(A) (0,5 mg ml−1) Mr = 400 000 (Sigma-
Aldrich, Česká republika). Oligonukleotidy byly syntetizo-
vány společností Sigma-Aldrich a purifikovány pomocí 
HPLC. Koncentrace zásobních roztoků byla stanovena 
spektrofotometricky při vlnové délce 260 nm na přístroji 
Spekord 210 (Analytic Jena, Německo). 

 
Pufry pou�ité pro experimenty 

 
a) fosfátový pufr: 0,1 M-NaCl + 50 mM-Na2HPO4 + 

NaH2PO4 a 0,2 M-NaCl + 100 mM-Na2HPO4 + NaH2PO4; 
b) acetátový pufr: 0,2 M-CH3COOH + 0,2 M-CH3COONa. 
Ostatní pou�ité chemikálie byly získány v čistotě ACS od 
společnosti Sigma.  

 
Magnetické mikročástice 

 
Byly zakoupeny od společnosti INVITROGENE 

(Norsko). Povrch těchto mikročástic je upraven navázáním 
oligonukleotidové sekvence (dT)25. Velikost částic se 
pohybuje kolem 2,80 ± 0,2 µm. Dal�í magnetické mikro-
částice byly zakoupeny od firmy ROCHE (Německo). 
O modifikaci povrchu mikročástic není nic známo 
s ohledem na patentovou ochranu společnosti ROCHE. 

 
Ti�těné elektrody 

 
Byly vyrobeny na Ústavu mikroelektroniky Vysokého 

učení technického v Brně technikou sítotisku. Pracovní 
elektroda byla uhlíková, referentní stříbrná (Ag/AgCl) 
a pomocná uhlíková.  

Na pracovi�ti Fyzikální elektroniky MU byly na po-
vrch ti�těných elektrod naneseny uhlíkové nanotrubice. 
Takové elektrody byly pou�ity jako pracovní. Uhlíkové 
nanotrubice byly syntetizovány v mikroplasmě ve směsi 

PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ IZOLACE CELKOVÉ mRNA Z  IN VITRO  
KULTIVOVANÝCH ROSTLIN VE SPOJENÍ S ELEKTROCHEMICKOU DETEKCÍ 
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argonu, vodíku a methanu. �elezo a nikl byl pou�it jako 
katalyzátor. Teplota depozice byla kolem 970 K (cit.6).  

 
Eliminační voltametrie 

 
Metoda EVLS (eliminační voltametrie s lineárním 

skenem)  byla uskutečněna pomocí programu EVLS 
z LSV (voltametrie s lineárním skenem) záznamů při růz-
ných rychlostech polarizace. Získané EVLS záznamy byly 
hodnoceny dle cit.8. 

 
In vitro kultivace rostlin 

 
Obilky kukuřice odrůdy Gila byly sterilizovány 

v roztoku 5% chlornanu sodného v prostředí sterilního 
flow-boxu. Poté byly omyty v destilované vodě. Následně 
byla ka�dá takto připravená obilka umístěna do připravené 
skleněné zkumavky s médiem. Kultivační médium bylo 
připraveno podle postupu a slo�ením uvedeného Murashi-
gem a Skoogem7 s přídavkem pevné slo�ky, kterou tvořil 
gerlit. Do média byly přidány koncentrace kademnatých 
iontů v podobě komplexu s EDTA v koncentracích (0, 5, 
10, 25, 50 a 100 µM). Takto připravené experimentální 
rostliny byly umístěny do kultivačního boxu (Sanyo) 
s 14 h osvětlením 80 luxů, teplotou vzduchu 22 °C a 60% 
vlhkostí vzduchu a 10 h tmy s teplotou vzduchu 18 °C 
a 60% vlhkostí. V�echny experimenty byly uskutečněny 
ve třech nezávislých opakováních. Pou�ité chemikálie byly 
testovány pro explantátové kultury a byly zakoupeny od 
společnosti Duchefa (Nizozemí).  

 
Měření fluorescence chlorofylu 

 
Měření fluorescence chlorofylu bylo provedeno zaří-

zením vyrobeným na Ústavu mikroelektroniky Vysokého 
učení technického v Brně. Pás světelných diod o vlnové 
délce 560 nm osvětluje terčík listu rostliny o plo�e 
50 mm2. Poté je detegován signál fluorescence chlorofylu. 
Získaný signál je zaznamenáván do PC pomocí řídícího 
a vyhodnocovacího programu. 

 
Elektrochemická analýza na rtuťové elektrodě 

 
Elektrochemické stanovení s visící rtuťovou kapko-

vou elektrodou (HMDE; s plochou kapky 0,4 mm2) jako 
pracovní elektrodou bylo provedeno pomocí přístroje AU-
TOLAB analyzátor (EcoChemie, Holandsko), který byl 
napojený na VA-Stand 663 (Metrohm, �výcarsko). Byla 
pou�ívána pracovní cela s tříelektrodovým zapojením. 
Referentní elektroda byla Ag/AgCl/3M KCl a pomocná 
elektroda byla uhlíková tyčinka. Základní elektrolyt acetá-
tový pufr (pH 5,0). LSV parametry: počátek analýzy: 0 V, 
konec analýzy: −1,65 V,  step potenciál: 5 mV, rychlost 
polarizace: 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500 a 600 mV s−1.   

 

Elektrochemická analýza na uhlíkové elektrodě 
 
Elektrochemická analýza na uhlíkové pracovní elek-

trodě byla provedena na přístroji CH Instruments (USA), 
který byl tříelektrodově zapojen: referentní elektroda byla 
Ag/AgCl/3M KCl, pomocná elektroda byla uhlíková tyčin-
ka a pracovní pastová uhlíková elektroda. Základní elekt-
rolyt acetátový pufr (pH 5,0). SWV (square wave voltame-
trie parametry): počátek analýzy: 0 V, konec analýzy: 
1,5 V, frekvence 120 Hz, step potenciál: 5 mV.   

 
Elektrochemická analýza na ti�těných elektrodách 

 
Elektrochemické měření pomocí ti�těných elektrod 

(SPE, Screen Printed Electrodes) bylo provedeno na pří-
stroji PalmSens (Holandsko) při aplikaci multikanálové 
analýzy. Pro v�echny elektrochemické analýzy byl pou�í-
ván jako základní elektrolyt acetátový pufr pH 5. SWV 
parametry: počátek analýzy: 0 V, konec analýzy: 1,5 V, 
frekvence 50 Hz, step potenciál: 5 mV.  

 
Postup izolace 

 
Izolace poly(A) byla prováděna pomocí paramagne-

tických částic Dynabeads Oligo (dT)25 od firmy Dynal 
(Oslo, Norsko). Zachycení nukleových kyselin (polyA, 
ODN, mRNA) na paramagnetické částice spočívá v hybri-
dizaci mezi řetězcem adeninu, kterým je tvořena poly(A) 
a řetězcem thyminů, který je ukotven na povrchu paramag-
netických částic. Paramagnetické částice byly přitahovány 
pomocí magnetického stojanu MPC�S (Magnetic Particle 
Concentrator), který byl vyroben firmou Dynal Biotech 
ASA (Oslo, Norsko). V�echny experimenty s paramagne-
tickými částicemi byly prováděny za sterilních podmínek, 
které zaji�ťoval RNA/DNA UV cleaner box UVT-S-AR 
(Biosan, Litva). Pro centrifugaci a třepání vzorků byla 
vyu�ita centrifuga multi-spin MSC-3000 (Biosan), která 
byla umístěna v RNA/DNA UV cleaner box UVT-S-AR. 
Proces denaturace probíhal za konstantní teploty 85 °C za 
vyu�ití Thermomixer 5355 Comfort/ Compact (Eppendorf, 
Německo). 

 
Plně automatická izolace technikou epMotions 

 
Plně automatizovaná analýza byla provedena na pipe-

tovacím robotu epMotion 5075 (Eppendofr, Německo). Na 
pozici B4 je umístěn magnetický separátor (Promega). 
Pozice C1 a C4 jsou termostatovatelné  (Epthermoadapter 
PCR96). Přenos zabezpečuje robotické rameno 
s pipetovacími nástavci (TS50, TS300, TS1000) a přemis-
ťovacího gripperu (TG-T). Vzorky jsou umístěny v pozici 
B3 v adaptéru Ep0.5/1.5/2ml. V pozici B1 je umístěn Mo-
dule Reservoir, kde jsou k dispozici promývací roztoky 
a odpad. Zařízení je ovládáno mikroprocesorem a editace 
programové sekvence byla provedena v epEditoru 4.0. 
�pičky jsou umístěny v pozicích A4 (ePtips 50), A3 
(ePtips 300) a A2 (ePtips 1000). Jako pracovní jednotky 
byly pou�ívány PCR 96 destičky. 
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Kapilární čipová elektroforéza 
 
Kvalita izolované mRNA byla sledována za vyu�ití 

čipové kapilární elektroforézy na zařízení Experion 
(BioRad, USA). V analýze bylo vyu�ito RNAStSens Chips 
(BioRad, USA). Na čip se naná�ely 2 µl vzorku. Celý pro-
ces analýzy je řízen a kontrolován pomocí PC. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Trvale udr�itelné získávání nerostných surovin za 

vyu�ití rostlin by mohlo přinést velmi zajímavé mo�nosti 
ve sní�ení emisí zvy�ujících globální teplotu. Bě�ně se 
vyskytující rostliny nebudou schopny takové nároky uspo-
kojit a je velmi pravděpodobné, �e tyto rostliny budou 
geneticky upraveny s ohledem na zvý�ení jejich průmyslo-
vého potenciálu. Za takovými cíli nesmí zaostat ani analy-
tické techniky. Moderní analytické techniky musí být 
schopné monitorovat přítomnost takových genů 
(předev�ím jako specifické molekuly mRNA) jak 
z hlediska monitorování případného rizika, tak z hlediska 
zvy�ování účinnosti. Takové nároky výrazným způsobem 
zvý�í tlak na zabezpečení velkého počtu analýz při maxi-
mální opakovatelnosti celého analytického postupu 
s minimálními lidskými zásahy. Pro takové účely jsou 
vhodné plně automatizované robotické stanice a různé 
způsoby on-line nebo off-line napojení s detekčním systé-
mem. 

 
Izolace mRNA za vyu�ití magnetických mikročástic 

 
Pro izolaci nukleových kyselin byly vypracovány 

různé postupy vycházející z odstranění interferujících pro-
teinů a následného vysrá�ení alkoholem nebo ionty tě�-
kých kovů. Klasická izolace vykazuje stále nejvy��í výtě�-
ky nukleové kyseliny, ale je časově náročná a vná�í do 
postupu řadu systematických chyb způsobených lidským 
faktorem. Tento záva�ný problém je ře�en několika různý-
mi způsoby, předev�ím za vyu�ití pevných sorbentů a nej-

nověji pomocí magnetizovatelných mini- a mikročástic. 
Příprava magnetických mikročástic pro poloautomatizova-
nou analýzu byla nedávno popsána v práci8. Zkráceně je 
mo�né postup shrnout do následujících kroků: ze zásobní-
ho roztoku se odebere 10 µl mikročástic do mikrozkumav-
ky, která se přenese do magnetického stojanu,  přidá se 
20 µl promývacího roztoku (0,1 M-NaCl + 50 mM-
Na2HPO4 + NaH2PO4). Následně se mikrozkumavka pře-
sune ze stojanu a krátce protřepe v ruce tak, aby se para-
magnetické částice rozptýlily v promývacím roztoku. Ná-
sleduje série kroků za pou�ití přístroje multispin MSC-
3000, u kterého se střídá centrifugace a třepaní. Oba proce-
sy se 6krát opakují. Po odstranění zbylého promývacího 
roztoku se k paramagnetickým částicím přidá hybridizační 
roztok, který je slo�en z NaCl, fosfátového pufru a inhibič-
ního roztoku. Celkový objem hybridizačního roztoku i se 
vzorkem byl 30 µl. Hybridizace probíhala opět na přístroji 
multi-spin MSC-3000 po dobu 40 min. Po hybridizaci 
následovalo stejné promytí paramagnetických částic, které 
se opět 3krát opakovalo. Promyté paramagnetické částice 
s navázanou nukleovou kyselinou se umístily na Thermo-
mixer 5355 a při teplotě 85 °C po dobu 5 min probíhala 
denaturace. Poté se paramagnetické částice přitáhly mag-
netickým stojanem a roztok obsahující pouze mRNA se 
odsál a přenesl do nové sterilní mikrozkumavky (obr. 1).  

 
Elektrochemická detekce mRNA na různých  
pracovních elektrodách 

 
Izolovanou nukleovou kyselinu jsme analyzovali 

podle ji� optimalizovaného postupu technikou adsorptivní-
ho přenosu (5 µl vzorku) při době akumulace 240 s. Byla 
sledována závislost elektrochemických signálů adeninu na 
době polarizace u poly(A) a ODN-A20, ODN-A25, ODN-
A30 a ODN-A40 (5 µg ml−1) při  rychlostech polarizace 
25, 50, 100, 200, 300, 400, 500 a 600 mV s−1. Na elimi-
načních voltamogramech studovaných nukleových kyselin 
byla jasně prokázána přítomnost typického signálu; pík-
protipík (adsorbovaná částice) na povrchu pracovní elek-
trody9. Pozorované redukční signály adeninu byly velmi 

Princip spojení elektrochemické detekce a 
magnetické separace
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Obr. 1. Obrázek zachycení mRNA pomocí magnetických částic. Interakce (probíhá interakce mezi magnetickou částicí a nukleovou 
kyselinou), separace (dochází k oddělení specificky zachycených molekul od ostatních), detekce (stanovení zachycené molekuly nukleo-
vé kyseliny) 
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dobře vyvinuté a symetrické. Jejich potenciál se měnil 
s rychlostí polarizace od pozitivněj�ích (kolem −1,395 V při 
rychlosti polarizace 25 mV s−1) do negativněj�ích (kolem −
1,495 V, při rychlosti polarizace 600 mV s−1). Při vynesení 
závislosti vý�ky signálu (Ip) na rychlosti polarizace 
(v) byly získané závislosti lineární: polyA (R2 = 0,991), 
ODN-A20 (R2 = 0,996), ODN-A25 (R2 = 0,994), ODN-
A30 (R2 = 0,995) a ODN-A40 (R2 = 0,993). Získané vý-
sledky ukazují, �e na povrchu pracovní elektrody probíhá 
difuzně řízená elektrodová reakce. Byly porovnány prů-
měrné signály nukleových kyselin v elektrochemické ná-
dobce a pomocí techniky adsorptivního přenosu. Signály 
v nádobce byly u v�ech studovaných nukleových kyselin 
signifikantně sní�eny (t-test, P < 0,05). 

Studované molekuly byly, kromě detekce na HMDE, 
analyzovány také na ti�těných uhlíkových elektrodách. 
Vzorek (3 µl) byl nanesen na povrch elektrody a následně 
akumulován po dobu 240 s. Poté byla SPE opláchnuta 
destilovanou vodou a probíhala elektrochemická analýza 
v acetátovém pufru (pH 5,0).  Získané SWV signály adeni-
nu byly pozorovány při průměrném potenciálu pro v�ech-
ny studované molekuly +1,38 ± 0,02 V (n = 5). Jedno 
elektrochemické čidlo (SPE) bylo mo�né pro stanovení 
nukleové kyseliny pou�ít opakovaně. Pracovní elektroda 
byla po ukončení analýzy opláchnuta destilovanou vodou 
a pomocí jemné aluminy a vatového tamponu mechanicky 
obnoven povrch. Při deseti opakováních elektrochemické 
detekce polyA (30 µg ml−1) byla relativní směrodatná od-
chylka stanovení 8,8 %. Výsledek naznačuje, �e SPE je 
mo�né opakovaně pou�ít při analýze nukleových kyselin. 
V dal�ím experimentu byly sledovány závislosti na kon-
centraci studovaných nukleových kyselin a byly charakte-
rizovány rovnicemi přímek, jejich� korelační koeficient 
neklesl pod 0,95. Limit detekce byl určen ředěním pro 
poly A: 25 ng ml−1; ODN-A20: 85 ng ml−1, ODN-A25: 
70 ng ml−1, ODN-A30: 65 ng ml−1 a ODN-A40: 50 ng ml−1. 
Kromě pou�itého uhlíkového prá�ku k tisku pracovní elek-
trody byly vyzkou�eny také uhlíkové nanotrubice jako 
indikační elektrody. Prozatím velkou technologickou ne-
výhodou uhlíkových nanotrubic je obtí�nost jejich přípra-
vy a případně definovaného růstu na určeném pracovním 
povrchu. Proto jsme měli k dispozici pouze omezený počet 
pracovních elektrod. Získané signály nukleových kyselin 
na uhlíkových elektrodách s uhlíkovými nanočásticemi 
byly v průměru o 15 % vy��í v porovnání se signály nukle-
ových kyselin na SPE. 

 
Vazba polyA na magnetické částice za pou�ití  
poloautomatizovaného a plně automatizovaného 
způsobu izolace 

 
Manuální izolace nukleové kyseliny (polyA) je zatí-

�ena poměrně značnou experimentální chybou (7 a� 
10 %), která je způsobena obtí�ným dodr�ováním časo-
vých bodů jak v průběhu promývacích, tak hybridizačních 
kroků. Experimentální chyba je sní�ena asi o 1−2 % 
v případě, �e je do experimentálního postupu zařazen ter-

moblok s časovačem, řízenou teplotou a intenzitou třepání. 
Pozorovaná účinnost separace se pohybuje kolem 10 a� 
15 % ve shodě s dříve publikovanými výsledky10. 
V případě, �e do procesu přípravy je zařazen krok plně 
automatické přípravy magnetizovatelných částic, byla 
zvý�ena účinnost separace polyA na 30 a� 55 % 
s experimentální chybou stále kolem 8 %.  Z výsledků je 
tedy zřejmé, �e automatizační krok výrazným způsobem 
omezil chyby způsobené experimentátorem a umo�nil tak 
zvý�it účinnost separace nukleové kyseliny11.   

V dal�ích experimentech byla provedena plně auto-
matická izolace polyA za vyu�ití robotického zařízení. Pro 
na�e účely byla navr�ena následující pracovní sekvence: 
magnetizovatelné mikročástice (10 µl) se transportují do 
PCR destičky, promývací cyklus 3krát (50 µl), přidání 
vzorku (polyA) (10 µl) a hybridizační roztok (30 µl), hyb-
ridizace 15 min, 25 °C, promytí 3krát (50 µl). Následuje 
přenos PCR destičky na termostatovanou pozici, kde pro-
bíhá denaturace navázaného řetězce nukleové kyseliny. 
Účinnost separace polyA (25 µg ml−1) se pohybovala ko-
lem 40 % a experimentální chyba byla 6,5 % (n = 10). 
Plně automatický postup přiná�í časovou úsporu pracovní-
ka a předev�ím sni�uje experimentální chybu. Mezi tech-
nické problémy, které jsou stále spojené s vyu�itím tohoto 
postupu, je odpařování analyzovaného vzorku. Za vyu�ití 
plně automatické techniky byla sledována vazba polyA na 
DBT a ROCHE magnetické částice. Na DBT mikročástice 
byly nukleové kyseliny vázány s výtě�kem průměrně 
45 %. Navíc bylo mo�né sledovat rostoucí trend elektro-
chemického signálu v závislosti na délce řetězce (směrnice 
rovnice přímky a = 16,5). V případě magnetických mikro-
částic ROCHE byla výtě�nost průměrně 25 %. Pozorovaný 
elektrochemický signál nerostl s ohledem na délku řetězce 
zachyceného ODN. 

 
In vitro kultivované rostliny kukuřice 

 
Rostliny kukuřice byly vystaveny abiotickému stresu 

způsobenému kademnatými ionty. Z růstové charakteristi-
ky je zřejmé, �e se zvy�ující se koncentrací kademnatých 
iontů a dobou kultivace byl růst rostlin více inhibován. 
Nejvýrazněj�í změny v růstu byly pozorovány u aplikova-
né koncentrace 50 µM. U těchto rostlin byly pozorovatelné 
maximálně 1−2 převá�ně zmen�ené listy na konci experi-
mentu. U kontrolní varianty byly zaznamenány dobře vy-
vinuté 4 a� 5 listy. Histochemicky byly sledovány změny 
v pletivech. K3[Fe(CN)6] je v pletivech redukován látkami 
s volnými �SH skupinami na modře zbarvené redukční 
produkty (�ipky, obr. 2). U kontrolních rostlin byla přítom-
nost látek s volnými �SH skupinami omezena pouze na 
rhizodermis. Vy��í syntéza látek s -SH skupinami byla 
pozorována v případě 10 µM koncentrace Cd(II). Naopak 
téměř �ádné látky s volnými �SH skupinami nebyly proká-
zány u dvou nejvy��ích koncentrací kadmia. Zde bylo 
pozorováno, �e v buňkách mezodermis docházelo k synté-
ze červeně zbarvených látek (označeno X), tj. látek ze 
skupiny polyfenolů s výraznými antioxidačními vlastnost-
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mi (obr. 2). Změny ve fluorescenci chlorofylu mohou být 
pova�ovány za jasné fyziologické ukazatele stresu u rost-
lin. Rostliny vystavené abiotickému stresu jsou nuceny 
zvý�it syntézu různých biologicky aktivních molekul, jako 
jsou sloučeniny obsahující volné �SH skupiny (glutathion, 
fytochelatiny, metalothioneinu podobné proteiny). Řada 
takových molekul je syntetizována chemickou reakcí, 
av�ak enzymy účastnící se těchto reakcí jsou genově regu-
lovány. Z těchto příčin je mo�né pozorovat zvý�enou ex-
presi určité skupiny genů, které povedou k  nárůstu hladi-
ny celkové mRNA (transkriptomu) v rostlinách.  U v�ech 
analyzovaných vzorků byla získána mRNA pomocí mag-
netizovatelných mikročástic, která se analyzovala jak na 
HMDE, tak na SPE. Přítomnost a kvalita získané mRNA 
byla ověřena na kapilární elektroforéze. Na získaných 
voltametrických záznamech byly pozorovány dobře rozli-
�ené píky při potenciálu kolem −1,5 V. Mno�ství izolova-
né mRNA se pohybovalo od 10 do 30 µg ml−1 po jejich 
přepočtu na polyA. V takto velmi dobře charakterizované 
mRNA je mo�né hledat specifickou sekvenci konkrétního 
genu. V oblasti stresové reakce na kademnaté ionty u rost-
lin jsou to geny spojené s aktivitou thiolových sloučenin 
(glutathionu a fytochelatinu).  

 
 

Závěr 
 
Izolace a detekce nukleových kyselin bude hrát stále 

významněj�í roli v oblasti trvale udr�itelných průmyslově 
vyu�itelných technologií. 

 
Prezentované výsledky bylo mo�né získat za podpory 

projektů: FRV� A  GA AV KAN208130801. 
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Obr. 2. Fotografie explantátové kultury kukuřice vystavené kademnatým iontům. Srovnání anatomických změn v kořenech. LSV 
elektrochemické záznamy signálů mRNA izolované přímo z pletiv in vitro kultivovaných rostlin. Hladina mRNA detegovaná v pátý den 
experimentu 

 


