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EXTRAÇÃO DE RNA - TRIZOL 
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Objetivo: Extrair RNA das amostras a serem analisadas  

Setor: Laboratório de Biologia Molecular Agentes: Técnico/Residente/Alunos 

 

FUNDAMENTOS DA TÉCNICA 
 

O processo de extração do RNA fundamenta-se na lise celular e adição de reagentes que 
permitam a obtenção do RNA total das células. Por se tratar de uma molécula de fita 
simples, o RNA é altamente instável e pode se degradar com facilidade. As ribonucleases 
(RNAses) são as enzimas que degradam o RNA, sendo extremamente resistentes a 
diversos tratamentos, inclusive os térmicos. A utilização de agentes desnaturantes fortes, 
tais como os fenóis e sais de guanidina promovem a lise celular e inativação das RNAses 
presentes nas células. Além disso, a utilização de materiais previamente esterilizados em 
autoclave e corretamente acondicionados, a utilização de luvas e a limpeza do ambiente e 
superfícies com álcool 70%, seguido de soluções inativadoras de RNAse, contribuem para 
diminuir a contaminação e degradação do RNA. 
Um dos produtos comerciais mais utilizados nos protocolos de extração de RNA total é o 
reagente Trizol, que consiste em uma solução monofásica de fenol e guanidina 
isotiocianato. Durante a extração, o Trizol rompe as células e mantém a integridade do 
RNA. A essa solução, acrescenta-se o clorofórmio, responsável por produzir três camadas 
distintas: RNA (superfície fase aquosa), DNA (fase mais densa, cor rósea) e, por último, as 
proteínas (mais densa que o DNA). Uma vez recuperada a fase aquosa, o RNA extraído 
pode ser precipitado com isopropanol. Adicionalmente, este método permite que, após a 
remoção da fase aquosa, seja possível recuperar o DNA e proteína por precipitação 
sequencial. 
 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

 

Preparação do local de trabalho 

1. Ler as Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos reagentes utilizados nos 
procedimentos. 

2. Verificar se há recipiente de descarte, microtubos e caixas com ponteiras de 1 mL e 200 
µL e gelo suficientes para o procedimento. 

3. Identificar 2 microtubos de 2 mL para cada amostra a ser processada. 
4. Higienizar, com papel toalha e etanol 70% a capela de fluxo laminar e as superfícies 

onde será montado o mix de reação, luvas, pipetas, pinças e demais materiais a serem 
utilizados. Em seguida, borrifar uma solução inativadora de RNAse em todos os itens 
descritos acima. Adicionalmente, pode-se manter a luz UV da capela acesa por 15min. 
 



 
 

5. Deixar o Trizol, clorofórmio e etanol 100% e 70% na capela. 
 

Procedimentos 
1. Macerar amostra em: 

A) graal com auxílio de nitrogênio líquido e pistilo (esterilizados); ou 
B) Placa de petri com auxílio de bisturi 
 

2. Pesar 50-100mg de amostra devidamente macerada e transferi-la para um microtubo 
de 2mL. 

3. Homogeneizar* as amostras em 1 mL do reagente trizol e incubar à temperatura 
ambiente por 5 minutos. 
*OBS: as amostras de tecido devem ser sonicadas em disruptor de células por 10s para 
complementar a maceração. 

4. Adicionar 200 µL de clorofórmio para cada 1 mL de Trizol. Agitar em vortex por 15 
segundos e incubar à temperatura ambiente por 10-15 minutos. 

5. Centrifugar a 12000x g por 10min a 4°C. 

6. Pipetar o sobrenadante (fase aquosa que contém o RNA) e transferir para um novo 
tubo. Opcionalmente, os passos 4 e 5 podem ser repetidos para obter maior 
quantidade de RNA. 

7. Adicionar 500 µL de etanol 100% (isopropanol??) à solução aquosa obtida no passo 
anterior, homogeneizar por inversão e incubar à temperatura ambiente por 10 
minutos. 

8. Centrifugar a 12.000x g por 10 minutos a 4°C. 

9. Remova a fase aquosa deixando apenas o pellet de RNA (RNA sedimentado). 

10. Lavar o pellet de RNA com 1 ml de etanol 75% e centrifugar a 7.500x g por 5 minutos a 
4°C. 

11. Descartar o sobrenadante e repetir* a etapa 10 no máximo até 4x. 

*OBS: Realizar lavagens sucessivas com etanol 75% permite alcançar maior pureza do 
RNA extraído. 

12. Desprezar o sobrenadante e deixar o tubo aberto no termobloco para secagem do RNA 
sedimentado. (obs: A secagem completa do pellet pode comprometer o processo. 
Portanto, não deixar secar completamente). 

13. Adicionar 25 a 50 µL de água livre de RNAse e homogeneizar lentamente por 
pipetagem para dissolução do RNA. 

14. Congelar as amostras extraídas em ultrafreezer (-80ºC por até um ano), 
preferencialmente, ou à -20ºC. Caso a qualidade e a quantidade do RNA sejam 



 
 

avaliadas em seguida à extração, as amostras podem ser mantidas em freezer por 
algumas horas até que sejam utilizadas. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

 
➢ De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 

 

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

 
➢ Logo após a eluição do RNA, adicionar solução de inibição de RNAses como RNAsin 

(Promega) antes de realizar o congelamento. 
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