
Izolácia DNA z buniek bukálnej sliznice s použitím 5% Chelex® 100 
 

Izolácia nukleových kyselín je prvým krokom mnohých experimentov molekulovej 

biológie. Jej cieľom je získanie nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) dostatočnej 

koncentrácie a čistoty (neporušené/nedegradované molekuly bez prímesi kontaminujúcich 

látok).  

V súčasnosti existuje množstvo metód izolácie nukleových kyselín z rôznych zdrojov. 

Mnohí výrobcovia dodávajú kity určené pre izoláciu DNA z konkrétneho zdroja s vysokou 

účinnosťou. DNA sa najčastejšie izoluje z periférnej krvi, tkaniva, z chlpovej cibuľky, buniek 

sliznice atď. Vo všeobecnosti všetky tieto metódy izolácie DNA zahŕňajú lýzu buniek 

pomocou tenzidov (SDS), odstránenie bielkovín (proteináza K, vysoľovanie, zrážanie 

organickými rozpúšťadlami atď.) a kontaminujúcich látok, a nakoniec získanie DNA 

precipitáciou etanolom alebo izopropanolom.  

Výber metódy závisí od mnohých faktorov: požadovaná čistota a koncentrácia finálnej 

DNA;  typ buniek, z ktorých je DNA izolovaná; časová náročnosť izolačného procesu a aj 

ekonomické náklady.  

 

Princíp:  

Izolácia DNA z buniek bukálnej sliznice je založená na použití 5% Chelex® 100, ktorý je 

charakterizovaný ako styrén-divinylbenzénový kopolymér obsahujúci párne iminodiacetátové 

ióny, ktoré sú aktívne ako chelátové skupiny pri väzbe polyvalentných iónov. Chelatáciou  

polyvalentných iónov sa zabráni poškodeniu a degradácii DNA, ako aj inhibícii PCR reakcie.  

Chemikálie a roztoky: 

5% Chelex® 100 

 

Postup: 

1. Ústa vypláchnuť 1 minútu čistou pitnou vodou. 

2. Vnútornú stranu líc dôkladne utierať 1 minútu vatovým tampónom.  

3. Tampón nechať vysušiť na vzduchu tak, aby nedošlo k prípadnej kontaminácii. 

4. Odstrihnúť polovicu tampónu do 1,5 ml eppendorfky (zvyšok odložiť pre účely 

neskoršieho použitia, prípadne opakovanie experimentu).  

5. Na magnetickom miešadle rozmiešať 5% Chelex® 100.  

6. Počas miešania 5% Chelex® 100 odpipetovať 200 ul a pridať ho k ústrižku tampónu 

v eppendorfke. 

7. Vortexovať 10 sekúnd a inkubovať 30 minút pri 56°C. 

8. Vortexovať 10 sekúnd a inkubovať 8 minút pri 100°C. 

9. Vortexovať 10 sekúnd a centrifugovať pri 12 000 rpm/3 min/laboratórna teplota. 

10. Takto izolovanú DNA uchovávať pri teplote -20°C alebo -70°C.  

11. Pred každým použitím DNA na PCR, vortexovať 10 sekúnd a následne centrifugovať 

12 000 rpm/3 min/laboratórna teplota.   

  

Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie a čistoty DNA 

Pri spektroskopickom stanovení koncentrácie nukleových kyselín (DNA a RNA) sa meria 

absorbancia pri 260 nm. Absorbancia s hodnotou 1 pri 260 nm zodpovedá koncentrácii 

dvojvláknovej DNA 50μg/ml. Molekuly nukleových kyselín sú často znečistené proteínmi, 

ktoré majú absorbčné maximum pri 280 nm. Pomer absorbancie pri 260 nm a absorbancie pri 

280 nm udáva čistotu DNA. Ak je tento pomer od 1,8 do 1,9 ide o dostatočne čistú DNA.  

Koncentrácia a čistota DNA sa stanoví spektrofotometricky na prístroji Nanofotometer 

(IMPLEN, Nemecko). Minimálne pipetovaný objem vzorky DNA je 3 µl.  


