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MagPurix Total RNA Extraction Kit 
 

Kat. č. ZP02015 Doba zpracování: 35-45 minut pro MagPurix 12S 

 35-50 minut pro MagPurix 24 

__________________________________________________________________________________ 

Použití Souprava MagPurix Viral Nucleic Acid Extraction Kit je určena pro izolátor 
MagPurix, pro extrakci celkové RNA z plné krve, krevních buněk, zvířecí tkáně, 
rostlinného pletiva, kvasinek nebo buněčných kultur. 

__________________________________________________________________________________ 

Aplikace  Nukleové kyseliny extrahované pomocí soupravy MagPurix Viral Nucleic Acid 
Extraction Kit lze použít v řadě následných aplikací včetně: PCR, qPCR, 
Sekvenování (NGS), Microarray, RFLP, Southern Blot Analýza 

_________________________________________________________________________________ 

Počet testů   48 extrakcí 

__________________________________________________________________________________ 

Složky soupravy   

Složky soupravy ZP020015-48 

Reagenční kazeta 48 ks (6x8) 

Reakční komora 48 ks (6x8) 

Držák hrotu 48 ks (6x8) 

Špička s filtrem 50 ks (50x1) 

Prorážecí hrot 50 ks (50x1) 

Zkumavka na vzorky 50 ks (50x1) 

Eluční zkumavka 50 ks (50x1) 

RL A pufr (25 ml) 1 ks 

RL B pufr (25ml)  1 ks 

Kolonka s filtrem 50 ks 

Zkumavka  50 ks 

Čárové kódy programu 1 ks 

Průvodce 1 ks 
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Obsah reakční kazety 

 

         1              2            3             4             5            6            7             8            9            10 

jamka 1 prázdná  

jamka 2 Lyzační pufr 4 720 l 

jamka 3 Vazebný pufr 1 1000 l 

jamka 4 Roztok magnetických partikulí 800 l 

jamka 5 Promývací pufr 2 1000 l 

jamka 6 Promývací pufr A 1000 l 

jamka 7 Promývací pufr B 1000 l 

jamka 8 Voda bez RNázy 1000 l 

jamka 9 Voda bez RNázy 1000 l 

jamka 10 prázdná  

 

__________________________________________________________________________________ 

Skladování  Souprava MagPurix Total RNA Extraction Kit by měla být skladována při 
pokojové teplotě (15-25° C). Kazety s reagenciemi nikdy nezamražujte. Za 
těchto podmínek jsou soupravy stabilní po dobu 18 měsíců. 
 
Izolovanou purifikovanou RNA skladujte před provedením následné analýzy 
při -70 ° C. Při následných aplikacích vždy manipulujte s RNA na ledu. 

 Pufry RLA a RLB vždy skladujte při 4 °C, ihned po obdržení soupravy. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

 

Purifikační protokol 

Název protokolu Objem vzorku 
Eluční objem 

Popis 

Total RNA 100 – 400 l 
50 – 200 l 

Extrakce celkové RNA a DNA ze vzorku 

Total RNA 
(DNA-free) 

100 – 400 l 
50 – 200 l 

Extrakce celkové RNA (DNA-free)* ze vzorku 
 

*Pro získání celkové RNA (DNA-free), připravte roztok DNázy (není součástí soupravy). 

Před zahájením izolace 

 β -merkaptoetanol (β-ME) musí být přidán k pufrům RLA a RLB před použitím (skladujte při 
4°C po dobu 4 měsíců). 

 Pokud provádíte DNA-free protokol, připravte si před extrakcí 10 l roztoku DNázy pro 
přidání k první eluci. 

 Pro zvířecí tkáně, rostlinná pletiva a kvasinky je nutná homogenizace před extrakcí. Přidejte 
RL pufry ke vzorku při provádění homogenizace. 

 Používejte čisté rukavice, RNase free špičky a udržujte pracovní prostor, pipety a reagencie 
prosté virů, bakterií a nukleázových kontaminací. 

 Použití RNase Zap pro čištění povrchu pracovního stolu, vybavení a pipet je jeden 
z nejjednodušších způsobů jak odstranit RNázy z pracovního prostoru. 

 Používaní RNA stabilizační reagenci (např. RNA later) pro ošetření vzorku je jeden z nejlepších 
způsobů jak chránit RNA, pokud vzorek nemůže být zpracován v RNase free pracovním 
prostoru. 

Reagencie nedodané (nutné zajistit uživatelem) 

Reagencie Popis  Příprava 
β -merkaptoetanol (β-ME) β-ME redukuje disulfidové 

vazby a ireverzibilně 
denaturuje RNázy a eliminuje 
RNázy uvolněné během 
buněčné lyze 

Přidejte 10µl β-ME na 1ml RL 
lyzačních pufrů*. Skladovat je 
možné při pokojové teplotě až 
1 měsíc. 

RBC pufr (red blood cell lysis 
buffer) 

Lyzuje erytrocyty z plné krve 
(Erythrocyte (RBC) lysis 
procedure) 

10xRBC lyzační pufr (100ml) 
8.29g NH4Cl (1.5M)  
1g KHCO3 (100mM) 
0.0372g Na2EDTA (10mM) 
Adjust pH7.2-7.4 by HCl 
Filtrujte před 0,2 mm filtr, 
skladujte 6 měsíců při 4°C 
Před použitím připravte 
čerstvé ředění 10x. 

DNáza Pro eliminaci DNA 
kontaminace 

Novagen RNase-free DNase I 
(69182-3CN) 
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10x DNázový pufr Pro eliminaci DNA 
kontaminace 

0.5M Tris-HCl  
25mM MgCl2  
5mM CaCl2 

*RL lyzační pufry jsou pufry RLA a RLB. β-ME pipetujte v digestoři a používejte příslušné ochranné 
pomůcky. 

Výchozí materiál 

 Plná krev 
1. Pro izolaci použijte čerstvý vzorek plné krve (do 4 hodin, na ledu). Není povoleno krev 

zamražovat. Vzorek krve musí být odebrán do antikoagulancia, preferenčně EDTA, nicméně 
ostatní antikoagulancia jako citrát, heparin nebo ACD mohou být rovněž použity. 

2. Pro dosažení optimálních výsledků je nezbytné krevní vzorky zpracovat během několika 
hodin od odběru a skladovat je při 4°C. 

3. Proveďte lyzi erytrocytů (RBC) před extrakcí. 
4. Při používání vzorků plné krve s extrémně vysokým WBC (více než 10000/µl) nebo 

koncentrovaných PBMC (monocyty periferní krve), je doporučeno snížení vstupního objemu 
pro extrakci (celkové WBC menší než 5 x 106 . 

 Tkáň 
1. Pro zabránění degradaci intracelulárními RNázami, je důležité aby tkáně byly zmrazeny 

v tekutém dusíku nebo skladovány při – 70°C, případně zpracovány ihned po odběru. 
2. Použití RNA stabilizátoru (např. RNA later) pro ošetření vzorku tkáně je další variantou jak 

ochránit RNA pokud vzorek nelze okamžitě zmrazit. Zmražené tkáně nesmí během zpracování 
rozmrznout, je doporučeno vzorek udržovat během řezání či homogenizaci na ledu s RLA 
pufrem. 

3. Po homogenizaci použijte kolonku s filtrem (součástí kitu) pro odstranění nerozpustných a 
viskózních složek lyzátu. 

 Buňky 
1. Buňky nebo izolované krevní buňky mohou být získány jako peleta a buď je možné je zmrazit 

v tekutém dusíku nebo skladovat při -70°C, nebo zpracovat okamžitě. Pro resuspendování 
pelety přidejte RLA pufr. 

2. Jinou variantou je skladování vzorků při -70°C v RLA pufru po homogenizaci. Takto zmražené 
vzorky jsou stabilní v řádu měsíců. 

 Rostlinná pletiva a kvasinky 
1. Až 100 mg vzorku lze zmrazit v tekutém dusíku nebo zamrazit, potom přidejte lyzační pufr 

(RLA nebo RLB) do homogenizátoru 
2. Pro většinu rostlinných buněk je vhodné použít RLA pufr pro rozrušení a denaturaci vzorku. 
3. Nicméně některá pletiva, například endosperm kukuřice nebo mycelia filamentárních hub, 

v RLA pufru ztuhnou, což znemožňuje extrakci RNA. V těchto případech je nutné použít RLB 
pufr. 

4. Po přidání lyzačního pufr (RLA nebo RLB), jsou vzorky umístěny do homogenizátoru pro 
homogenizaci. 

5. Po homogenizaci použijte kolonku s filtrem pro odstranění nerozpustných a viskózních složek 
lyzátu. 
 

 Je nezbytné používat správný objem výchozího materiálu pro dosažení optimálního výtěžku a 
čistoty RNA (viz tabulka níže). Použití většího množství neusnadní celkovou RNA extrakci. 
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Typ vzorku 
Objem vzorku (objem výchozího materiálu) 

Eluční objem 

Plná krev 200-400l * 
(WBC počet okolo 106) 

 
50-200l** 

PBMC Až 50l 
(resuspendovány do 200l RL pufru) 

Tkáň 10-40mg 
(lyzována a resuspendována v RL pufru) 

Buněčná kultura 200-400l suspenze primárních nebo 
kultivovaných buněk (počet buněk < 5 x 106) 

Rostlinné pletivo Až 100 mg 
kvasinky Až 100 mg 

Kontroly / Interní kontroly 
Přidejte Kontroly / interní kontroly do extrakce, pokud je vyžaduje 
analýza navazujícího procesu  

 

*v případě krevních buněk je nutné provést manuální RBC lyzační proceduru před extrakcí. 

**po extrakci RNA okamžitě zamrazte na -60°C až -80°C, opakované zamražování/rozmražování není 
možné. 

__________________________________________________________________________________ 

Příprava vzorků 

Vzorek Procedura 
Plná krev 1. Připravte čerstvý 1x RBC lyzační pufr 

2. Přidejte dva díly RBC vychlazeného lyzačního pufru k jednomu 
objemu vzorku krve 

3. Zamíchejte 3-5x obrácením zkumavky, inkubujte na ledu 10-15 min 
4. Centrifugujte při 1000g, 10 min, 4°C 
5. Odstraňte supernatant 
6. Resuspendujte peletu ve 220µl RLA pufru 
7. Použijte 200 µl pro extrakci. 

PBMC 1. Resuspendujte PBMC ve 220 µl RLA pufru 
2. Vortexujte 10 sekund 
3. Použijte 200 µl pro extrakci 

Tkáň 1. Přidejte 220 µl RLA pufru ke tkáni; ujistěte se že jsou vzorky 
kompletně ponořeny v pufru. Zvyšte vstupní objem RLA pufru až na 
440µl, pokud je vzorek tkáně velký. 

2. Homogenizujte tkáň v homogenizátoru. 
3. Lyzát stočte. 
4. Přeneste celý lyzát do kolonky s filtrem umístěné ve zkumavce 
5. Centrifugujte při 1000g, 5 min při 4°C 
6. Přeneste 200 – 400 µl do zkumavky pro vzorek 
7. Proveďte extrakci   

Kultivované buňky Protokol 1 Buněčná suspenze 
1. Připravte buněčnou kulturu. 
2. Centrifugujte při 1000g, 5 min při 4°C 
3. Kompletně odstraňte supernatant 
4. Resuspendujte peletu ve 220µl RLA pufru 
5. Vortexujte 10 sekund 
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6. Použijte 200 µl pro extrakci 
 
Protokol 2-1 monovrstvová kultura 

1. Inkubujte buňky s trypsinem 
2. Připravte buněčnou kulturu v PBS 
3. Centrifugujte při 300g, 5 min při 4°C 
4. Odstraňte supernatant 
5. Resuspendujte peletu ve 220µl RLA pufru 
6. Vortexujte 10 sekund 
7. Použijte 200 µl pro extrakci 

Protokol 2-2 monovrstvová kultura 
1. Rozetřete buňky s 220 - 440 µl RLA pufru 
2. Vortexujte 10s 
3. Použijte 200-400 µl pro extrakci 

Rostlinné 
tkáně/kvasinky 

1. Přidejte 220 - 440 µl RLA nebo RLB pufru* ke vzorku; ujistěte se že 
jsou vzorky kompletně ponořeny v pufru.  

2. Homogenizujte pletivo homogenizátorem. 
3. Přeneste celý lyzát do kolonky s filtrem umístěné ve zkumavce 
4. Centrifugujte při 1000g, 5 min při 4°C 
5. Stočte 
6. Přeneste 200 – 400 µl do zkumavky pro vzorek 
7. Proveďte extrakci 

DNA-free RNA 
extrakce 

1. Po skončení programu total RNA 
2. Přidejte 2 µl DNázy k eluátu 
3. Inkubujte při 37°C, 10 min 
4. Přeneste směs do nové zkumavky pro vzorek 
5. Připravte „total RNA“ protokol pro start extrakce. 

__________________________________________________________________________________ 

Kontroly / interní kontrola 

Použití vhodných kontrol pro následnou analýzu: 

Typ Popis Umístění 
 

Pozitivní kontrola Použití vzorku pozitivního pro cíl Vložte do zkumavky pro vzorek 

Negativní kontrola Použití vzorku negativního pro cíl 
nebo vodu (NTC) 

Vložte do zkumavky pro vzorek 

Interní kontrola (IC) Použití definovaného množství 
kontroly  
 

Umístěte do kulaté jamky reakční 
komory 
 

__________________________________________________________________________________ 

Kontrola kvality 

V souladu se systémem řízení kvality společnosti ZINEXTS, který je certifikován podle ISO, každá řada 
soupravy Total RNA Extraction Kit je testována na základě předem stanovených specifikací pro 
zajištění konzistentní kvality produktu. 


