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Wstęp
Biologia molekularna zajmuje się wyjaśnieniem, w jaki sposób 

funkcjonowanie organizmów żywych uwarunkowane jest właściwo-
ściami budujących je cząsteczek, a zwłaszcza biopolimerów, takich 
jak kwasy nukleinowe i białka. Wraz z rozwojem i zaawansowaniem 
technik biologii molekularnej, opracowano szereg metod separacji 
makrocząsteczek wykorzystujących różne zjawiska fizykochemicz-
ne [1, 2]. Metody te w głównej mierze bazują na właściwościach 
makrocząsteczek, takich jak: ładunek powierzchniowy, obecność 
grup funkcyjnych oraz generowanie oddziaływań hydrofobowych 
[3]. Nanotechnologia jest interdyscyplinarną nauką, której prężny 
rozwój związany jest bezpośrednio z postępem w naukach me-
dycznych. Duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem nanocząstek 
magnetycznych (MNP – Magnetic NanoPatricles) w biologii mole-
kularnej. Wykazują one szereg cech, dzięki którym mogą stanowić 
podstawę do wykorzystania ich jako narzędzia separacyjne. Poza 
posiadanym ładunkiem powierzchniowym, i idącymi za tym wła-
ściwościami elektrokinetycznymi, charakteryzują się właściwościa-
mi magnetycznymi, które ułatwiają proces separacji, a tym samym 
możliwość oczyszczania powstałych koniugatów na magnetycznej 
stałej nanofazie. Kolejną istotną cechą nanostruktur jest duża po-
wierzchnia właściwa umożliwiająca immobilizacje wielu biologicz-
nie aktywnych cząsteczek jednocześnie [4÷6]. MNP są stosowane 
w wielu aplikacjach biomedycznych między innymi w kontrolowa-
nym dostarczaniu leków (DDS – Drug Delivery Systems) [7], terapii 
celowanej (TT – Target Therapy) [8] oraz na poziomie diagnostycz-
nym w separacji i sortowaniu komórek [9], izolacji i detekcji bakte-
rii [10, 11], a także jako nanobiosensory do wykrywania substancji 
egzogennych [12].

W niniejszej pracy przedstawiono syntezę oraz zastosowanie na-
nocząstek magnetycznych sfunkcjonalizowanych aminopropylotrime-
toksysilanem (APTMS) do immobilizacji DNA. Analizę koniugatów 
nanocząstka-DNA przeprowadzono za pomocą spektroskopii odbicia 
rozproszonego w podczerwieni (DRIFTS – Diffuse Reflectance Infrared 
Fourier Transform Spectroscopy).

Materiał i metody
Uwodnione sole chlorków żelaza (II) i (III), 25% roztwór zasady 

amonowej, 3-aminopropylotrimetoksysilan (APTMS) zakupiono w fir-
mie Sigma Aldrich, wodę poddano dejonizowaniu z pomocą systemu 
Milli-Q (Millipore), do badań stosowano drożdże gatunku Saccharo-
myces cerevisiae. Separację magnetyczną prowadzono przy pomocy 
magnesu neodymowego.

Synteza nanocząstek magnetycznych MNP
Do syntezy nanocząstek magnetycznych na bazie tlenku żelaza 

wykorzystano modyfikację znanej metody Massarta [13]. Podstawę 
metody stanowi współstrącenie uwodnionych chlorków żelaza(II) 
i żelaza(III) w stosunku molowym reagentów 1:2 w środowisku 
zasadowym, którym był 25% wodny roztwór zasady amonowej. 

Syntezę prowadzono w warunkach wodnych w atmosferze argonu 
w wodzie dejonizowanej. W trakcie syntezy stosowano sonikację.

Modyfikacja powierzchni MNP nanostruktur APTMS
Otrzymane w pierwszym etapie nanocząstki poddano separacji 

magnetycznej z zastosowaniem magnesu i oczyszczano przemywa-
jąc je kilkukrotnie etanolem i wysuszono w piecu w temp. 50°C. 
Oczyszczone MNP (500 mg) zawieszono ponownie w etanolu 
w wyniku sonikacji. Po otrzymaniu ferrofluidalnej zawiesiny wkro-
plono APTMS (0,5 ml). Reakcję prowadzono w atmosferze argonu 
w środowisku lekko zasadowym w obecności ultradźwięków. Zsyn-
tetyzowane nanocząstki poddano analizie metodą spektroskopii 
w podczerwieni (FTIR) Rys. 1. 

Rys. 1. Widmo nanocząstek aminosilanowych. Skróty: [%T] – transmi-
tancja. Opis widma: FT-IR (KBr, ν, cm-1): 3428 – drgania rozciągające 

wiązań N–H; 1115 – drgania rozciągające wiązań C–O; 1035 – drgania 
rozciągające wiązań Si–O; 693 – drgania rozciągające wiązań Fe–O

Izolacja DNA z Saccharomyces cerevisiae
Chlorek sodu (4 g) i siarczan dodecylu sodu (30 mg) rozpusz-

czono w dejonizowanej wodzie (90 ml). Następnie dodano 20 g 
drożdży piekarskich (Saccharomyces cerevisiae). Mieszaninę inkubo-
wano przez 15 min temp. 60ºC w łaźni wodnej, po czym chłodzono 
w łaźni lodowej przez 5 min, sonikowano przez 1 min i przesą-
czono. Następnie do przesączu dodano 5 kropel soku z ananasa 
i rozlano do probówek (10 ml). W ostatnim etapie do każdej pro-
bówki dodano schłodzony etanol (95%). DNA strącił się w postaci 
drobnych białych nitek [14].

Immobilizacja DNA na powierzchni MNP
Nanocząstki magnetyczne sfunkcjonalizowane grupami o – amino-

propylwymi (30 mg) zawieszono za pomocą ultradźwięków w wodzie 
dejonizowanej (10 ml) po czym dodano je do ekstraktu zawierającego 
wyizolowany kwas nukleinowy (10 ml). Nanocząstki odseparowano 
z roztworu wykorzystując zewnętrzne pole magnetyczne. Nasącz zde-
kantowano, a nanocząstki przeniesiono za pomocą pipety Pasteura na fo-
lię aluminiową, pozostawiono do wyschnięcia i poddano analizie metodą 
spektroskopii odbicia rozproszonego w podczerwieni DRIFTS (Rys. 2).
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Rys. 2. Widmo koniugatu MNP-DNA.  Skróty: KM – jednostka 
Kubelka-Munka = log odwrotnego odbicia (log1/R) w funkcji liczby 

falowej. Opis widma: FT-IR (DRIFTS, ν, cm-1): 3415 – drgania 
rozciągających wiązań N–H; 1660 – drgania rozciągające wiązań 
C=O; 1632 – drgania deformacyjne wiązań N–H; 1600 – drgania 

rozciągające wiązań C=C pierścienia imidazolowego; 1225 – drgania 
asymetryczne rozciągające wiązań PO2; 1178 – drgania rozciągające 
wiązań C–O; 1031 – drgania rozciągające wiązań Si–O; 643 – drgania 

rozciągające wiązań Fe–O

Wyniki i ich omówienie
Separacja i oczyszczanie DNA stanowi kluczowy etap więk-

szości procedur stosowanych w biologii molekularnej. Głównym 
celem tego etapu jest uzyskanie stabilnego materiału biologicznego 
o wysokiej jakości i czystości, niezależnie od źródła jego pocho-
dzenia. Podczas wyboru odpowiedniej metody izolacji należy wziąć 
pod uwagę wiele aspektów, tj.: rodzaj i pochodzenie materiału, typ 
kwasu nukleinowego (DNA, RNA) oraz ostateczne przeznaczenie 
izolowanego kwasu [15]. Najczęściej izoluje się genomowy lub pla-
zmidowy DNA.

W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie zsyntetyzowa-
nych nanocząstek magnetycznych do immobilizacji kwasu dezok-
syrybonukleinowego (DNA) na MNP z grupami aminowymi na ich 
powierzchni.

W wyniku reakcji współstrącenia, a następnie polikondsensacji 
3-aminopropylotrimetoksysilanu, otrzymano nanocząstki magnetycz-
ne z terminalnymi grupami aminowymi. Zsyntetyzowane nanocząstki 
poddano analizie spektralnej w podczerwieni w KBr na spektrofoto-
metrze Nicolet Magna IR 550 Series II. Zidentyfikowano intensywne 
sygnały przy 1115 i 1035 cm-1 pochodzące odpowiednio od drgań roz-
ciągających wiązań C–O i Si–O. W widmie obecny był sygnał drgań 
rozciągających wiązań N–H przy 3428 cm-1 oraz sygnał przy 693 cm-1 

odpowiadający drganiom rozciągającym wiązań Fe–O.
Do izolacji DNA zastosowano metodę strąceniową z zawiesiny 

drożdży. Zastosowany roztwór chlorku sodu i surfaktantu SDS spo-
wodował rozpad błon komórkowych, otoczki jądrowej, błon orga-
nelli i innych błon wewnątrzkomórkowych. Inkubacja w temp. 60°C 
przyspieszyła proces rozpadu błon biologicznych oraz denaturację 
DNA-az, czyli enzymów naturalnie występujących w komórkach, 
mających zdolność trawienia DNA. Zastosowana w kolejnym kroku 
sonikacja prowadziła do mechanicznego zniszczenia ścian komórko-
wych i uwolnienia zawartości komórek do mieszaniny. Dodatek świe-
żego soku z ananasa, zawierającego enzymy proteolityczne, strawił 
białka znajdujące się w przefiltrowanej mieszaninie. Stężony etanol 
spowodował wytrącenie DNA z roztworu.

W następnym etapie przeprowadzono immobilizację DNA 
na aminosilanowych nanocząstkach magnetycznych (Rys. 3). Pier-
wotnie mętny roztwór, pod wpływem zewnętrznego pola magne-
tycznego uległ sklarowaniu, co potwierdza, że doszło do zaczepienia 
DNA na MNP. Mechanizm immobilizacji opierał się na niekowalen-
cyjnej interakcji powierzchniowych grup aminowych nanocząstek 
z grupami funkcyjnymi DNA. Najprawdopodobniej doszło do wy-

tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy elektroujemnymi atoma-
mi azotu grup NH2, a atomami wodoru grup funkcyjnych kwasu 
dezoksyrybonukleinowego. Dodatkowo, można przypuszczać, 
że rolę w immobilizacji odegrały także ładunki powierzchniowe 
znajdujące się na powierzchni nanocząstek i kwasu nukleinowego. 
Na nanocząstkach aminosilanowych występuje powierzchniowy 
ładunek dodatni, natomiast kwas nukleinowy charakteryzuje się 
ładunkiem ujemnym. Zawdzięcza go obecnym w jego strukturze 
resztom kwasu ortofosforowego (Rys. 3).

Rys. 3. Immobilizacja DNA na nanocząstkach aminosilanowych. 
Skróty: MNP – magnetyczne nanocząstki aminosilanowe; DNA – kwas 

deoksyrybonukleinowy; MNP-DNA – koniugat nanocząstek magne-
tycznych z kwasem dezoksyrybonukleinowym

Otrzymany koniugat MNP-DNA poddano analizie w podczer-
wieni metodą odbiciową. Stwierdzono obecność sygnałów charak-
terystycznych dla kwasów nukleinowych. Były to między innymi 
sygnały przy: 1660–1632 cm-1 drgań rozciągających C=O oraz 
zginających N–H, 1600 cm-1 drgań rozciągających C=C pierścienia 
imidazolowego. Grupy fosforanowe PO2 zostały zidentyfikowane 
na podstawie sygnałów przy 1225 cm-1 charakterystycznych dla 
drgań asymetrycznych rozciągających oraz przy 1096 cm-1, odpo-
wiadających drganiom symetrycznym rozciągającym. Dodatkowo 
zaobserwowano sygnały charakterystyczne dla nanocząstek przy 
1031 cm-1 odpowiadające drganiom rozciągającym wiązań Si–O oraz 
rozciągającym wiązań Fe–O przy 643 cm-1.

Opisana metoda pozwala na przeprowadzenie szybkiej i pro-
stej immobilizacji DNA, bez konieczności stosowania specyficznych 
kompleksów ligandów powierzchniowych takich jak układ strepto-
widyna-biotyna [16, 17]. Technikę opierającą się na zastosowaniu 
mikrosfer krzemionki opracował Chen i współ. [18]. Uzyskane mi-
krosfery zastosowano jako adsorbent stosowany w ekstrakcji DNA 
z materiału roślinnego do fazy stałej .

Znanych jest wiele procedur opisujących sposób izolacji DNA, 
w wyniku których otrzymuje się DNA wolny od RNA, białek i in-
nych związków mogących interferować podczas dalszych analiz. 
Izolacja zmierza do rozerwania kompleksu nukleinowo-białkowe-
go (DNP) i wyodrębnienia DNA w stanie możliwie niezmienionym, 
biologicznie aktywnym i chemicznie stabilnym. Ze względu na wiel-
kość i wrażliwość chromosomalnego DNA praktycznie niemożliwa 
jest jego izolacja w stanie niezmienionym, gdyż część DNA ulega 
uszkodzeniom mechanicznym.

Tradycyjne metody izolacji są procesami wieloetapowymi i pra-
cochłonnymi. Wymagają zastosowania wielu odczynników, a także 
dużej precyzji osoby przeprowadzającej proces. Podczas prze-
prowadzania izolacji można popełnić wiele błędów, które mogą 
doprowadzić do zniszczenia albo uszkodzenia struktury DNA, 
czy też niepełnej izolacji i uzyskania materiału nienadającego się 
do dalszych badań.
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Podsumowanie i wnioski
W wyniku reakcji współstrącania tlenków żelaza, a następnie 

polikondensacji 3-aminopropylotrimetoksysilanu, otrzymano ma-
gnetyczne nanostruktury typu core-shell z grupami aminowymi 
na ich powierzchni. Duża powierzchnia właściwa nanocząstek, 
to również duża powierzchnia możliwych oddziaływań grup amino-
wych nanocząstek magnetycznych z grupami funkcyjnymi znajdują-
cymi się w łańcuchach kwasu dezoksyrybonukleinowego, a to po-
zwala na adsorpcję DNA z roztworu. Zastosowanie otrzymanych 
nanocząstek daje szansę na zastosowanie ich jako magnetycznych 
sorbentów stałych używanych do separacji kwasów nukleinowych 
(w wyniku adsorpcji) podczas ich izolacji z roztworu. Proponowa-
na w pracy metoda izolacji kwasów nukleinowych może stanowić 
podstawę do ustalenia nowych standardów diagnostycznych w bio-
logii molekularnej.

Praca wykonana w ramach projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – pro-
gram wsparcia doktorantów UMB”, Poddziałanie 8.2.1 Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Podziękowania Dr Alinie Dubis za wykonanie analiz FT IR
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