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MagNA Pure Compact System
Pøístroj MagNA Pure Compact System je automatizované øeení pro izolaci nukleových kyselin.
iroké monosti pouití, integrované pracovní protokoly pro izolaci jednoho a osmi vzorkù
a relativnì malé rozmìry èiní s MagNA Pure Compact ideální zaøízení pro laboratoøe s malým
a støedním poètem vzorkù. Tento nový uzavøený sytém je velmi vhodný i do laboratoøí bez
pøedcházejících hlubích znalostí z oblasti molekulárnì biologické detekce.
Rychlá, pøijatelná a spolehlivá izolace nukleových kyselin z rùzných vstupních materiálù je rozhodujícím a kritickým krokem
pro úspìnou a citlivou molekulární analýzu (PCR, RT-PCR, arrays). Zatímco amplifikaèní techniky prodìlaly v posledních
nìkolika málo letech revoluèní zmìny pøedevím díky zavedení PCR v reálném èase
(napø. Cobas TaqMan, LightCycler), vylepení a automatizace izolaèních technik
zùstávalo èásteènì na okraji zájmu odborné veøejnosti.
Novì vyvinutý automat MagNA Pure
Compact System (obr. 1) je urèen pro izolaci DNA, RNA, nebo virových nukleových kyselin ze savèí krve, séra, plazmy,
kultury bunìk, pøípadnì z dalích materiálù. Princip spoèívá v provìøené technologii izolace pomocí magnetických kulièek
(obr. 2), kterou vyuívá napø. i vìtí pøístroj MagNA Pure LC Instrument.

Spolehlivá, plnì
automatizovaná
a ready-to-use izolace
Systém je sloen z vlastního pøístroje, který lze umístit na bìný laboratorní stùl
a izolaèních souprav k pøímému pouití
(ready-to-use). Zaøízením lze souèasnì
izolovat 1- 8 vzorkù a doba izolace je
v rozmezí 20 - 40 minut dle druhu izolované nukleové kyseliny a vstupního materiálu.
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Obr. è. 1: První demoinstalace MagNA Pure Compact v ÈR

Nastavení pøístroje vèetnì volby typu
izolace je softwarovì kontrolováno integrovaným poèítaèem a èteèkou èárových
kódù. Uivatel vyuívá pokynù na dotykové obrazovce pøístroje (obr. 3 a 4) a jednoduchou volbou nabízených izolaèních
protokolù je zadání úlohy hotovo bìhem
1 - 2 minut.

Sníení rizika kontaminace
Pøístroj MagNA Pure Compact System byl
vytvoøen s øadou pøedností pro sníení
a eliminaci nebezpeèí kontaminace a to
tak, aby byla zajitìna maximální bezpeènost a jistota izolaèního postupu.
Izolaèní set obsahuje reagenciemi naplnìné kazety pøekryté hliníkovou fólií
(obr. 5), eluèní zkumavky a sadu pièek
pro jednu izolaci vèetnì dìrovacího hrotu

Obr. è. 3: Dotyková obrazovka pøístroje
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Obr. è. 2: Princip magnetické izolace MagNA Pure Compact

Obr. è. 4: Dotykové ovládání software. Aktuální okno zobrazuje volbu protokolu, volbu materiálu ze kterého bude izolace
provedena, vstupní a eluèní objem.

pro poèáteèní protrení hliníkové fólie.
Ve je umístìno v jednom stojánku (obr.
6). K zamezení kontaminace pøispívá také
synchronizovaný pohyb pipetovacího ramena. Pøístroj obsahuje integrovaný
HEPA filtr a UV lampu pro základní dekon-

Obr. è. 5: Kazeta s reagenciemi pøekrytá hliníkovou fólií

taminaci. Spolehlivost izolace je dále zajitìna detekcí pøípadné ztráty pièky, detekcí vzniku sraenin (ucpání pièky) a detekcí vloených kazet. Softwarem nabízené
izolaèní protokoly jsou naprogramovány
v souladu s reagenciemi v kazetách. (obr. 5).

Vlastní izolaèní proces vyaduje minimální
úsilí a nevyaduje detailní znalost laboratorní práce s molekulárnì biologickými
technikami. Po vyjmutí pøísluné kazety
z dodané soupravy (napø. izolace DNA
z krve), je èárový kód naèten obsluhou
pomocí èteèky èárových kódù a kazeta
s èinidly (viz obr. 5) je vloena do pøístroje. Je tøeba vloit shodný poèet kazet jako
izolovaných vzorkù (max. 8). Díky naètení
èárových kódù kazet jsou obsluze softwarem nabídnuty pouze protokoly urèené
pro pouité kazety. Obsluha dále pouhým
dotykem navolí vstupní objem izolace,
eluèní objem a materiál, ze kterého bude
izolace provádìna (viz obr. è. 4). Obrazovka také nabízí monost zaøadit do izolaèního procesu pøítomnost interní kontroly
amplifikace (IC).
Po následném vloení pièek, vzorkù
a eluèních zkumavek pøípadnì i interní
kontroly amplifikace (vloení je vdy tøeba
potvrdit dotykem na pøísluné tlaèítko na
dotykové obrazovce) je izolaèní proces
uivatelem sputìn.

Závìrem
Monost automatizace izolaèního procesu znamená pro laboratoø omezení závislosti na støedním laboratorním personálu vykoleném v molekulárnì biologických technikách bez nebezpeèí sníení
kvality a spolehlivosti práce. Dùleitým
faktorem je také úspora pracovní plochy
bez nutných stavebních zásahù, které jetì donedávna byly pøi zavádìní molekulárnì biologických technik nutností.
Od listopadu 2004 je první pøístroj
MagNA Pure Compact nainstalován v demonstraèním reimu v soukromé laboratoøi
v Praze.
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Výtìek, citlivost a stabilita izolovaných nukleových kyselin a vliv antikoagulaèních èinidel
Výtìek a citlivost (µ
µg)

Výtìek a citlivost (Cp)

Rozdílná mnoství krve (5600 leukocytù/ml) bylo izolováno pomocí souprav MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (do 500 µl), nebo MagNA Pure
Compact Nucleic Acid Isolation Kit I  Large Volume (objemy 500  1000 µl).
Výsledkem je viditelná lineární závislost výtìku na vstupním objemu vzorku.

Rozdílné mnoství krve bylo izolováno pomocí soupravy MagNA Pure Compact
Nucleic Acid Isolation Kit I, za pouití eluèního objemu 200 µl. 5 µl získané DNA
bylo amplifikováno na pøístroji LightCycler pomocí soupravy LightCycler HER2
/ neu DNA Quantification Kit. Výsledkem je viditelná lineární závislost výtìku na
vstupním objemu vzorku.

Stabilita izolovaného materiálu

Vliv antikoagulaèních èinidel

Detekce rùzných cílových sekvencí za pomocí pøístroje LightCycler. DNA byla
izolována z plné krve pomocí pøístroje MagNA Pure Compact System a pøísluných izolaèních souprav. Po eluci byly vzorky rozdìleny a skladovány za odliných
podmínek. Nebyl pozorován vliv skladování na body prùseèíkù Cp, které jsou
charakteristické pro mnoství DNA pouité do PCR reakce.

Detekce Her2/neu sekvence pøístrojem LightCycler po izolaci DNA pomocí MagNA Pure Compact. DNA byla izolována z rùzných vzorkù plné krve, za pouití
rùzných antikoagulaèních èinidel. Dále byly izoláty skladovány za rùzných podmínek. Nebyl pozorován výrazný rozdíl v bodech prùseèíku Cp, které jsou charakteristické pro mnoství DNA pouité do PCR reakce a to ani v závislosti na
skladování, ani v závislosti na pouitém antikoagulaèním èinidle.

Jednou vìtou
n Podávání kyseliny listové, vitamínu
B6 a B12 u nemocných s hyperhomocysteinémií po implantaci stentu bylo
spojeno s významnì vyí incidencí resteózy stentu. (Lange, H. a spol.,
NEJM 2004; 350, 2673.)
n Podávání kyseliny listové u nemocných s hyperhomocysteinémií po implantaci stentu bylo spojeno s významnì nií incidencí restenózy stentu.
(Schnyder, G. a spol. NEJM 2001;
345, 1593.)
Obr. è. 6: Stojánek, sada pièek pro jednu izolaci vèetnì dìrovacího hrotu pro poèáteèní protrení hliníkové fólie
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