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Obsah soupravy a skladování 
MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do 
dvou částí, jedna je distribuována při RT a druhá na suchém ledu. Kolonky na 
purifikaci DNA skladujte při RT. Reagent 6 (Monoclonal anti 5-methyl cytidine) je 
třeba alikvotovat, opakované rozmrazování se nedoporučuje. Reagencie, které mají 
být skladovány při -20°C, umístěne do mrazáku bez funkce autoodmrazování. 
Všechny reagencie před použitím pečlivě promíchejte. Při řádném skladování je 
garantována funkčnost všech složek soupravy do 1 roku od data dodání. 
 

Obsah části dodávané při RT 
Množství Reagencie Skladování 

2,2 ml Reagent 1: MNase buffer +4 °C 
90 µl Reagent 3: MNase stop solution (=EDTA) +4 °C 
9 ml Reagent 4: TE buffer +4 °C 

21 ml Reagent 5: 5X IP buffer +4 °C 
1,5 ml Reagent 7: Protein A beads +4 °C 

16,5 ml Reagent 8: PBS-BSA 0,1% +4 °C 
6,9 ml Reagent 9: Digestion buffer +4 °C 
34 ml Reagent 11:DF buffer +4 °C 

18,5 ml Reagent 12: Wash buffer +4 °C 

28 ks DNA purification columns RT 

 
Obsah části dodávané na suchém ledu 

Quantity Reagents Storage 
214,5 µl Reagent 2: MNase (20 U/µl) -20 °C 

27,5 µl Reagent 6: Monoclonal anti 5-methyl 
cytidine 

-20 °C 

96,5 µl Reagent 10: Proteinase K -20 °C 
11 µl Reagent 13: RBMXL3 primer pair (positive 

methylation control) 
-20 °C 
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Schéma uspořádání reagencií v balení dodávaném při RT 

 
 

 
 

Schéma uspořádání reagencií v balení dodávaném na suchém ledu 
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Reagencie, které nejsou součástí soupravy 
Nuclease-free voda (např. Amresco, cat. E476) 
SPIKE-IN kontrola (doporučujeme DNA Methylation control package, Diagenode, 

kat. č. EF-100-0040) viz bod 2.1 přídání SPIKE-IN kontrol 
qPCR premix (doporučujeme SYBR Premix Ex Taq II, Takara, kat. č. RR081A) 
primery (doporučený výrobce IDT) 
CaCl2 
NaCl 
 

Potřebné přístroje a pomocná zařízení 
Chlazená centrifuga  
Sonikátor 

Souprava byla optimalizována pro použití s: 
Ultrasonic Homogenizer Model 300VT (Biologics Inc.); Tapped Tip 0-120-0010; 
Tapped Micro-Tip 0-120-0007)  

Rotátor 
Termoblok 
Vortex 



 

 5 

Protokol na MeDIP 
 

1. Štěpení DNA Sonikací nebo MNázou 
 

1.1. Štěpení DNA Sonikací 

1.1.1. Do 2 ml mikrozkumavky dejte 3 µg genomové DNA a doplňte do 100 µl 
ddH2O.  

 
1.1.2. Sondu na sonikátoru je potřeba omýt etanolem a následně ddH2O abychom 

předešli kontaminaci cizorodou DNA nebo nukleázami a tím i degradaci 
DNA.  

 
1.1.3. Připravte si misku s ledem, do které umístěte 2 ml mikrozkumavku s DNA.  
 
1.1.4. Čistou sondu vložte do zkumavky tak, aby se nedotýkala žádné stěny 

a zároveň aby byla ponořena v kapalině. 
Pozn. 100 µl roztoku je nejmenší objem co lze sonikovat. Používejte mikrozkumavky s kulatým dnem. 

 
Protokol pro sonikátor Ultrasonic Homogenizer Model 300VT (Biologics, Inc.); 

Tapped Tip 0-120-0010; Tapped Micro-Tip 0-120-0007 

Power 20% 

Pulser 50% 

Celkový čas sonikace: 2 min 

Reset=STOP  

 

1.2. Štěpení DNA MNázou  

1.2.1. Do 1,5 ml mikrozkumavky dejte 1,5 µg genomové DNA a doplňte pufrem R1 
(MNase buffer) do objemu 75 µl.  

 
1.2.2. Přidejte 1,5 µl 0,1M CaCl2 a 3,75 µl 0,1M NaCl.  
 
1.2.3. Přidejte 7,5 µl R2 (MNase: 20U/µl). Inkubujte 20 min. při 37 °C. 
 
1.2.4.  Reakci zastavte přidáním 3 µl R3 (MNase stop solution). 
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1.2.5. Ke každému ze tří vzorků přidejte 5 objemů vzorku R11 pufru (DF buffer) a 
zvortexujte. Umístěte kolonku do 2 ml sběrné mikrozkumavky a na jednotlivé 
kolonky přepipetujte celé vzoreky s R11 (DF buffer). Centrifugujte 30 s při 14-
16 000 x g. Odstraňte proteklou tekutinu a tento krok opakujte se zbývajícím 
objemem vzorku.  

 
1.2.6. Kolonky umístěte zpět do původních sběrných zkumavek a napipetujte na ně 

600 µl R12 pufru (Wash buffer). Nechte stát 1 min a poté centrifugujte 30 s při 14-
16 000 x g. Odstraňte proteklou tekutinu, vraťte kolonky zpět do sběrné 
mikrozkumavky a centrifugujte další 3 min při 14-16 000 x g pro úplné vysušení 
kolonky.  

 
1.2.7. Vysušené kolonky přendejte do nových 1,5 ml mikrozkumavky a napipetujte 

na ně 20 µl R4 pufru (TE buffer). Nechte stát 2 min. Centrifugujte 2 min při 14-
16 000x g. Eluát obsahuje přečištěnou DNA. 

 
1.2.8. Ujistěte se pomocí gelové elektroforéze o naštěpení DNA. Na 1% agarozový 

gel naneste 300 ng naštěpené DNA s délkovým standardem o velikosti 100-1000 
bp. 

 
 

 
 

2.  Přidání protilátky k DNA 
2.1 Z naštěpené DNA odeberte 1,25 µg (v tomto kroku lze přidat 1,5 µl SPIKE-IN 

kontroly meDNA a unDNA) a doplňte do 300 µl R4 pufrem (TE buffer).  
 

2.2 Inkubujte 10 min při 95 °C a poté ihned zchlaďte na ledu po dobu 5 min. 
 
2.3 Odeberte 60 µl = 20% INPUT DNA a uchovejte v mrazáku při -20 °C. 

 
2.4 Ke zbývajícím 240 µl DNA přidejte 60 µl R5 pufru (5X IP buffer). 

100bp 

1000bp 

500bp 

100U 2U 10U 
gDNA 
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2.5 Přidejte 1 µg R6 protilátky Anti-5metC. 

 
2.6 DNA s protilátkou inkubujte přes noc při 4 °C a konstantním promíchávání, 

nejlépe obracením zkumavky na rotátoru. Je vhodné, aby vzorky rotovaly co 
nejpomaleji.  

 

3.  Předmytí 48 µl Protein A kuliček s navázaným proteinem A.  

Pracujte na ledu! 
 
3.1 Lahvičku s kuličkami nejprve dobře promíchejte.  

 
3.2 Odeberte 48 µl R7 (Protein A beads) a vložte do 1,5 ml mikrozkumavek.  

Pozn.: kousek hrotu špičky je třeba nejprve odstřihnout. 

 
3.3 Centrifugujte 2 min při 3385 x g a 4 °C. Odeberte supernatant. 

a. Přidejte 600µl R8 (PBS-BSA 0.1%). 

b. Inkubujte 5 min na rotačním stojanu při 4 °C. 

c. Centrifugujte 2 min při 3385 x g a 4 °C a opatrně odeberte supernatant 
bez zvíření peletu. 

 
3.4 Opakujte a – c. 

 
3.5 Resuspendujte agarozové kuličky ve 24 µl 1X R5 pufru (nařeďte 5X IP buffer v 

poměru 1 díl 5X IP : 4 díly vody; připravte 3,5 ml na jednu IP); tím připravíte 
48 µl 50% roztoku kuliček. 

 

4. Navázání kuliček na DNA s protilátkou 
4.1 Přidejte 48 µl kuliček (50% roztok kuliček z bodu 3.5) do 300µl roztoku DNA 

s navázanou protilátkou. 
 

4.2 Inkubujte na rotátoru po dobu 2 h při 4 °C. Je vhodné, aby vzorky rotovaly co 
nejpomaleji. 

 

5. Promytí roztoku DNA s protilátkou a kuličkami a přidání 
Proteinázy K 

5.1 Centrifugujte směs DNA s protilátkou a kuličkami 2 min při 3385 x g a 4 °C. 
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a. Přidejte 1ml 1X R5 pufr (na 1 IP potřeba 3ml) 

b. Inkubujte 5 min na rotátoru při 4 °C 

c. Centrifugujte 2 min při 3385 x g a 4 °C, poté opatrně odeberte 
supernatant. 

d. Zopakujte postup a – c ještě 2x. 
 

5.2 Resuspendujte kuličky ve 250 µl R9 pufru (Digestion buffer). 
 

5.3 V tomto kroku zařadíme do dalšího postupu připravený INPUT z bodu 2.3. 
 

5.4 Přidejte 3,5 µl R10 (Proteináza K, c=21mg/ml). Víčko od zkumavky utěsněte 
parafilmem, aby se předešlo evaporaci. 

 
5.5 Vzorky inkubujte 2 hod při 65 °C. 
 

6. Přečištění DNA na kolonce 
6.1. Centrifugujte 2 min při 12 000x g a 4 °C, poté opatrně odeberte supernatant, který 

přendejte do nové mikrozkumavky. 
 
6.2. Ke 250 µl vzorku přidejte 1.2 ml R11 pufru (DF buffer) a zvortexujte. Umístěte 

kolonku do 2 ml sběrné mikrozkumavky a na kolonku přepipetujte 600 µl vzorku 
s R11 (DF buffer). Centrifugujte 30 s při 14-16 000 x g. Odstraňte proteklou 
tekutinu a tento krok opakujte se zbývajícím objemem vzorku.  

 
6.3. Kolonku umístěte zpět do původní sběrné zkumavky a napipetujte na ni 600 µl 

R12 pufru (Wash buffer). Nechte stát 1 min a poté centrifugujte 30 s při 14-16 000 
x g. Odstraňte proteklou tekutinu, vraťte kolonku zpět do sběrné 
mikrozkumavky a centrifugujte další 3 min při 14-16 000 x g pro úplné vysušení 
kolonky.  

 
6.4. Vysušenou kolonku přendejte do nové 1,5 ml mikrozkumavky a napipetujte na ni 

20 µl R4 pufru (TE buffer). Nechte stát 2 min. Centrifugujte 2 min při 14-
16 000x g. Eluát obsahuje přečištěnou DNA. 
 

7. Real-Time PCR 

7.1. Příklad přípravy jedné reakce pro qPCR s použitím primerů pro kontrolní 
hypermetylovaný lokus genu RBMXL3*: 
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templát   2µl 
primer pár   0.4µl (20 µM zásobní roztok páru primerů) 
ddH2O   2.6 µl 
PCR mix   5µl 
Total    10µl* 
 
Amplifikační program: 

1. 95 °C/10’ 
2. 95 °C/15” 
3. 60 °C/20” 
4. 72 °C/40” 

Krok 2 až 4 opakovat 40x 
*Pozn. RBMXL3 je gen kódující predikovaný protein “RNA Binding Motif protein, X-linked-Like 3, 

který je hypermetylován v kódující oblasti ve všech testovaných tkáních, kromě zárodečné linie. 

 

V tabulce 1 je uvedeno předpokládané rozmezí procentuálního nabohacení kontrolní 
DNA po provedení MeDIPu (% IP/INPUT) pro SPIKE-IN kontroly a pozitivní 
kontrolní primer pár (gen RBMXL3). 
 
Tabulka 1: Hodnoty značí nabohacení % z INPUTU  
 

meDNA ctrl 9,165 – 15,275 

unDNA ctrl 0,036 – 0,061 

RBMXL3 10,432 – 17,387 
*Hodnoty byly získány pomocí cycleru: Light Cycler 480 II, Roche. 
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Troubleshooting Guide 
 

Problém Možná příčina Řešení 
Koncentrace 
fragmentované DNA je 
příliš nízká 

Bylo použito příliš málo 
DNA 

Před fragmentací DNA 
změřte její koncentraci a 
v bodu 1 použijte 3 µg (u 
sonikace) 1,5 µg (u 
MNázy) DNA 

Naštěpení DNA není 
úplné, fragmenty jsou 
příliš dlouhé – delší než 
900 bp 

Bylo použito příliš mnoho 
DNA nebo naopak příliš 
mála koncentrace MNázy  

Pro optimalizaci štěpení 
MNázou použijte protokol 
v příloze 

DNA je naštípaná na příliš 
krátké fragmenty – kratší 
než 200 bp 

Bylo použito málo DNA 
nebo příliš mnoho MNázy 

Pro optimalizaci štěpení 
MNázou použijte protokol 
v příloze. 

Nevznikl žádný nebo jen 
malé množství PCR 
produktu 

Příliš nízké vstupní 
množství DNA do reakce 
v bodu 2 

Před přidáním DNA 
v bodu 2 změřte 
koncentraci 
fragmentované DNA a do 
1 IP dejte 1,25 µg. 

Příliš nízké vstupní 
množství DNA do PCR 
reakce 

Do PCR reakce dejte větší 
množství DNA nebo 
zvyšte počet cyklů. 

DNA bylo naštěpeno na 
příliš malé fragmenty 

Pro optimalizaci štěpení 
MNázou použijte protokol 
v příloze. 

Eluovaná DNA obsahuje 
zbylý etanol 

Pokud purifikujete DNA 
na kolonce, ujistěte se 
před přidáním TE, že je po 
omytí Wash buffer 
dokonale vysušená. 
Pokud srážíte DNA 
etanolem, nechte po 
stočení vzorku etanol 
úplně vypařit v otevřené 
mikrozkumavce. 

Špatně navržené primery Ujistěte se, že jsou primery 
specifické k cílové 
sekvenci. 

Protilátka neváže cílový 
protein 

Ujistěte se, že používáte 
protilátku ověřenou pro 
použití u MeDIP. 
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Nevznikl PCR produkt 
v reakci s pozitivní 
protilátkou 

Do IP reakce bylo použito 
nedostatečné množství 
DNA nebo protilátky, 
nebo byla doba inkubace 
IP příliš krátká. 

Do 1 IP reakce použijte 
1,25 µg DNA a 1 µg 
protilátky. IP reakci 
inkubujte přes noc. 

Nedošlo k úplné separaci 
DNA od proteinu evnt. od 
kuliček. 

Proteináza K je 
nejúčinnější při 65 °C. 
V průběhu štěpení vzorek 
třepejte, nebo alespoň 
párkrát promíchejte. 

Vzniklo stejné množství 
produktu v PCR reakci 
s pozitivní i negativní 
protilátkou 

Nedostatečné promytí 
kuliček 

Proveďte pečlivě každý 
promývací krok, aby bylo 
dosaženo úplného odmytí 
nespecifických DNA-
protein koplexů. 

Do IP bylo použito příliš 
velké vstupní množství 
DNA nebo příliš 
protilátky 

Upravte množství DNA a 
protilátky vstupující do IP 
reakce. 

Vstupní množství DNA 
do PCR reakce je příliš 
velké, nebo proběhlo příliš 
mnoho PCR cyklů 

Upravte počet PCR cyklů, 
nebo do reakce použijte 
menší množství DNA. 

Velká nespecifická vazba 
DNA na kuličky 

Kuličky předblokujte 
pomocí BSA, případně 
mírně zvyšte koncentraci 
BSA. 

Nevznikl PCR produkt 
v IP reakci se specifickou 
protilátkou 

Příliš nízké vstupní 
množství DNA do PCR 
reakce 

Do PCR reakce dejte větší 
množství DNA nebo 
zvyšte počet cyklů. 

Protilátka neváže cílový 
protein 

Ujistěte se, že používáte 
protilátku ověřenou pro 
použití u MeDIP. 

Do IP reakce bylo použito 
nedostatečné množství 
protilátky 

Typicky se dává 1-10 µg 
protilátky na 1 IP reakci, 
ale přesné množství závisí 
na konkrétní protilátce. 
Zkuste zvýšit množství 
protilátky v IP reakci. 
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Přílohy 
 

Optimalizace štěpení MNázou 
Optimální podmínky pro rozštěpení DNA na fragmenty dlouhé 200 – 1000 bp závisí 
na koncentraci MNázy. Reakci je proto nutné nejprve optimalizovat. 
 
Do 1,5 ml mikrozkumavky dejte 1 µg genomové DNA a doplňte pufrem R1 (MNase 
buffer) do objemu 50 µl.  
 
Přidejte 1 µl 0,1M CaCl2 a 2,5 µl 0,1M NaCl.  
 
Vzniklou směs rozdělte do 3 mikrozkumavek. Do první přidejte 0,1 µl MNázy 
(20U/µl) do druhé 0,5 µl Mnázy (20U/µl) a do třetí 5 µl Mnázy (20U/µl). 
 
Inkubujte 20 min. při 37 °C. 
 
Reakci zastavte přidáním 2 µl R3 (MNase stop solution). 
 
Ke každému ze tří vzorků přidejte 5 objemů vzorku R11 pufru (DF buffer) a 
zvortexujte. Umístěte kolonku do 2 ml sběrné mikrozkumavky a na jednotlivé 
kolonky přepipetujte celé vzorky s R11 (DF buffer). Centrifugujte 30 s při 14-16 000 x 
g. Odstraňte proteklou tekutinu a tento krok opakujte se zbývajícím objemem 
vzorku.  
 
Kolonky umístěte zpět do původních sběrných zkumavek a napipetujte na ně 600 µl 
R12 pufru (Wash buffer). Nechte stát 1 min a poté centrifugujte 30 s při 14-16 000 x g. 
Odstraňte proteklou tekutinu, vraťte kolonky zpět do sběrné mikrozkumavky a 
centrifugujte další 3 min při 14-16 000 x g pro úplné vysušení kolonky.  
 
Vysušené kolonky přendejte do nových 1,5 ml mikrozkumavky a napipetujte na ně 
20 µl R4 pufru (TE buffer). Nechte stát 2 min. Centrifugujte 2 min při 14-16 000x g. 
Eluát obsahuje přečištěnou DNA. 
 
Ujistěte se pomocí gelové elektroforézi o naštěpení DNA. Na 1% agarozový gel 
naneste 300 ng naštěpené DNA s délkovým standardem o velikosti 100-1000 bp. 
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100bp 

1000bp 

500bp 

100U 2U 10U 
gDNA 


