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ALKALMAZÁSI CIKK 
Zsírsav extrakció nagy teljesítményű mechanikai 

feltárással állati eredetű szövetmintákból 

A zsírsavak extrakciója során a mechanikai homogenizálást hagyományosan Ultra-Turrax 

segítségével végzik. Azonban az analitikai laboratóriumokban a tisztítás és a lassú 

mintaelőkészítési eljárás is munkaigényes. Ez az eljárás nem alkalmas nagy számú minta 

vizsgálatára.  Emiatt meggondolandó a megnövekedett mintaszámot mechanikai feltárással 

kombinálni. A 96 lyukú mikro mintatartók és a mély lyukú mintatartók megfelelőek erre a célra.     

A biotechnológiai és géntechnológiai kutatások szintén gyakran megkövetelik a jelentős 

mennyiségű minta kezelését. Az eredményes analízisnek gyakran a mintaelőkészítés a szűk 

keresztmetszete. Az eddigi törekvések a mechanikai sejtfeltátásra a hagyományos golyós malmok 

módosításán alapultak, egy - a mikro mintatartókhoz való - adapter alkalmazásával. A Geno/

Grinder® jelenleg az első és egyetlen őrlő készülék, melyet kifejezetten a sejtfeltárásra terveztek.        

A Geno/Grinder egy célirányosan felépített golyós malom, melyet eredetileg növényminták 

feltárására készítettek, de használható állati és emberi eredetű minták esetén is. 

Anyagok és eszközök 
A biológiai minták gyűjtésére és tárolására szolgáló 2 mély lyukú mintatartót (PP) 1,5 - 2 ml-es 

fiolákkal egymás mellé helyeztünk a Geno/Grinder mintartólyába. Liofilizált patkány izom és máj 

mintákat helyeztünk a mintartókba és spike-oltuk 100mM KH2PO4 és pH 2-es triklórecetsavval. 

Ezután 2 őrlő golyót helyeztünk a mintartartókba. Miután a mintatartók megteltek fedlappal 

lezártuk őket. Az előkészített mintatartókat befogattuk a  Geno/Grinder készülékbe. 

A mintákat erőteljesen 1700 löket/perc sebességgel egy percen keresztük rázattuk. Ez rendkívül 

finom, homogén mintát ererdményezett minden mintatartóban. A Geno/Grinder függőleges 

mozgásnak köszönhetően minden mintartartó egyenletesen mozgott. Ennek következtében az 

összes minta egyformán és reprodukálhatóan homogenizálódott. A 96 lyukú mintatartók mellett 

más típusú és méretű mintatartók, mint például a Biomek 24 pozíciós mikro centrifuga 

mintatartója is használhatók a készülékhez. 

Eredmények és értékelés 
Az eredmények azt mutatják hogy a Geno/Grinder nagyon jól megfelel az izomsejtek és 

különböző belső szervek (pl. máj) sejtfeltárására. Az eredmények azonban függenek a különböző  

tartozékoktól. Sok 2 mm átmérőjű cirkónium-oxid golyó használata nem at kielégítő eredményt. 

Az ilyenkor fellépő erő nem elegendő a fagyott izomszövet őrléséhez. Ennek megfelelően a 

fagyott minták megfelelő homogenizációjának elérése érdekében 4 mm átmérőjű rozsdamentes 

golyók használata javasolt. 
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