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ABSTRACT

The DNA molecule model was introduced in 1953 by James Watson and Francis Crick. According to it, the DNA molecule is 
formed by two polynucleotide strands twisted together in the shape of a double helix, in which nitrogen bases are directed inside, 
and the sugar-phosphate chain is outside the resulting spatial structure. The two strands of DNA are held together thanks to the 
complementarity rule. Thymine is always in front of adenine and guanine is in front of cytosine. The first pair of links is a double 
hydrogen bond and the second pair is a triple bond. DNA is an organic compound that is a macromolecule. The acid structure allows 
you to record full information about the functions and features of each organism. Its location in the central part of the cell – the 
nucleus in the case of eukaryotic cells and in the center of the cytoplasm in the case of prokaryotic cells indicates the need for its 
protection. Acid damage due to external mutagenic factors may result in irreversible cell changes. Acquiring DNA from cell nuclei 
and the ability to learn nucleotide sequences in the structure of acid, and thus the order in which genes are arranged and eventually 
repair them, creates great opportunities in the development of modern genetics. The developed techniques for extracting DNA 
from plant cell nuclei create the possibility of its observation in the conditions of the school’s biological laboratory. The purpose of 
laboratory experiments in which DNA strands were obtained from kiwi fruit and vines was to develop a method that in a simple and 
feasible manner in any biological laboratory allowed its isolation and subsequent microscopic observation. Three basic methods of 
DNA isolation were introduced:
1) DNA isolation using a phenol: chloroform mixture (used to deprotect preparations), 
2) DNA isolation that proceeds with the salting out of proteins from the obtained cell lysates,
3) isolation of DNA using a suitable carrier to which the DNA will bind, then wash the impurities and release the bound DNA. Based 
on his knowledge, a method of his extensions was developed that could be used in the school classroom, obtaining large amounts of 
this compound from both kiwi and vine fruit.
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Wprowadzenie

Mikoryza, DNA, czyli kwas deoksyrybonukleino-
wy, jest polimerem, związkiem organicznym, będącym 
makrocząsteczką zbudowaną z mniejszych jednostek 
– monomerów, czyli nukleotydów. Nukleotydy, łącząc 
się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi, tworzą łań-
cuch polinukleotydowy. W skład każdego nukleotydu 
wchodzi zasada azotowa purynowa (dwupierście-
niowa) lub pirymidynowa (jednopierścieniowa). Do 
pierwszych z nich zaliczamy adeninę (A) i guaninę 
(G), a do drugich tyminę i cytozynę (C). Kolejnymi 
składnikami nukleotydów jest cukier pięciowęglowy 
(pentoza) – deoksyryboza oraz reszta kwasu fosforo-
wego. Zgodnie z modelem Watsona i Cricka cząstecz-
kę DNA tworzą dwie nici polinukleotydowe skręcone 
są sobą w kształt podwójnej helisy (ryc. 2), w której 
zasady azotowe skierowane są do wnętrza, a łańcuch 
cukrowo-fosforanowy znajduje się na zewnątrz po-
wstałej w ten sposób struktury przestrzennej. Dwie nici 
DNA są utrzymywane ze sobą dzięki oddziaływaniu 
zasad azotowych, które łączą się ze sobą zgodnie z za-
sadą komplementarności. Naprzeciw adeniny zawsze 
znajduje się tymina, a na przeciw cytozyny guanina. 
Pierwsza para zasad łączy się podwójnym wiązaniem 
wodorowym, a druga – potrójnym. Zasady azotowe 
łączą się dalej z cukrem wiązaniem N-glikozydowym, 
cukier zaś łączy reszty fosforanowe wiązaniem difos-
foestrowym. Spiralizacja i skracanie nici DNA prowa-
dzi do powstawania chromosomów, które powstają po 
wcześniejszym procesie replikacji DNA. Chromosomy 
powstają w wyniku nawijania się kwasu na oktamery 
białek histonowych (ryc. 1).

DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. Se-
kwencje nukleotydów przepisywane w procesie trans-
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krypcji na m-RNA kodują sekwencje aminokwasów 
w powstających w biosyntezie białek. Występuje ono 
w jądrze komórkowym, a także w organellach komór-
kowych, takich jak mitochondria i plastydy. Struktury 
przestrzenne jądrowego, mitochondrialnego i plasty-
dowego DNA różnią się od siebie. Cząsteczki mito-
chondrialnego i plastydowego DNA są typu prokario-
tycznego (bakteryjnego), co oznacza, że są koliście za-
mknięte. DNA jądrowy przyjmuje postać długiej nici, 
jest więc typu eukariotycznego. DNA przyjmujące 
postać koliście zamkniętych cząsteczek, stanowiących 
dodatkową informację genetyczną, może występować 
zarówno w komórkach Procaryota, jak i Eucaryota. Są 
to episomy/plazmidy, czyli elementy genetyczne, bę-
dące autonomiczną cząsteczką DNA, mającą zdolność 
do samodzielnej replikacji lub integracji z genomem 
gospodarza oraz replikacji w tym samym czasie co 
chromosom bakteryjny (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Episom). 

Ryc. 1. Nić DNA nawinięta na oktamer histonowy 
Fig. 1. DNA strand wound on histone octamer
Źródło/Source: Nucleosoma.jpg&exph=720&expw=960&q=m 
odel+budowy+dna+galeria&simid.

Ryc. 2. Helikoidalna struktura DNA 
Fig. 2. DNA helical structure
Źródło/Source: http://laboratoria.net/artykul/13163.html.

Jądro komórkowe ulega podziałom, dlatego zawsze 
każde z jąder potomnych musi otrzymać kompletną in-
formację genetyczną charakterystyczną dla jądra ma-
cierzystego. W tym celu DNA ulega procesowi repli-
kacji, czyli syntezy nowej nici DNA na matrycy starej 
nici DNA. W procesie tym uczestniczą jony magnezu, 
energia z ATP oraz enzymy. Proces replikacji odbywa 
się w fazie S interfazy komórkowej (ryc. 3). Replikacja 
przebiega według ściśle określonych zasad i jej celem 
jest zapewnienie kompletnego materiału genetycznego 
dla każdej powstałej komórki potomnej.

Powielenie nici DNA, czyli replikacja, jest możliwa 
dzięki specjalnym enzymom, które przecinają wiąza-
nia wodorowe i powodują rozerwanie par zasad azoto-
wych. Następnie do każdej starej nici dobudowywana 
jest nowa nić zgodnie z regułą komplementarności.  
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Ryc. 3. Przebieg cyklu życiowego komórki 
Fig. 3. The cell life cycle
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=cykl+%c5%bcyciowy+kom%c3%b3rki&qpvt=cykl+%c5%bcyciowy+
kom%c3%b3rki&FORM=IGRE.

W ten sposób, z jednej macierzystej cząsteczki DNA 
powstają dwie cząsteczki potomne o identycznej budo-
wie. Do komórki potomnej trafia DNA złożone z jednej 
starej i jednej nowej nici. Proces replikacji gwarantuje, 
że każda z powstałych komórek potomnych otrzyma 
taki sam materiał genetyczny jak komórka macierzy-

Ryc. 4. Schemat przebiegu procesu replikacji DNA 
Fig. 4. Diagram of the DNA replication process
Źródło/Source: Nucleosoma.jpg&exph=720&expw=960&q= 
model+budowy+dna+galeria&simid.

sta (ryc. 4). Rozmnażanie organizmów jednokomórko-
wych w wyniku podziałów mitotycznych, które poprze-
dzone jest replikacją DNA, stwarza sytuację, w której 
liczne organizmy potomne są identyczne genetycznie 
z komórką wyjściową, rozpoczynającą podziały. Po-
wstaje w ten sposób klon organizmów identycznych, 
co skutkuje małą różnorodnością genetyczną i spowal-
nia przebieg procesów zmian ewolucyjnych w wyniku 
braku powstawania nowych kombinacji genów, które 
zapewnia rozród płciowy. 

Odkrycie kwasów nukleinowych, ich struktury  
i zbadanie metod replikacji stworzyły nowe możliwo-
ści w rozwoju genetyki molekularnej. Opracowano 
wiele technik izolacji DNA. Izolowanie kwasu umoż-
liwia diagnozowanie chorób genetycznych, diagnosty-
kę mutacji prowadzących do powstawania nowotwo-
rów, wykrywanie polimorficznych sekwencji DNA 
na potrzeby identyfikacji indywidualnej i dzięki temu 
ustalanie pokrewieństwa, a w szczególności ojcostwa, 
ustalanie zgodności tkankowej oraz określanie typów 
polimorficznych genów powiązanych z cechami fe-
notypowymi (badanie aktywności enzymów, badanie 
reakcji odpornościowych na podstawie analizy typów 
receptorów błonowych komórek).

Pomimo iż istnieje wiele różnych metod izolacji 
kwasów nukleinowych, ciągle opracowywane są nowe 
procedury. Ich celem jest dostarczenie DNA w jak naj-
większej ilości, a także najlepszej czystości i jakości. 
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Nowe metody izolacji stają się coraz bardziej efektyw-
ne, szybkie, wydajne i tanie, tak by można było wyko-
nywać wiele analiz na raz, nie zwiększając kosztów. 
Jedną z najbardziej uznanych metod izolacji jest ta,  
w której wykorzystuje się mieszaninę związków fenol: 
chloroform. Jednym z najważniejszych etapów pracy 
z DNA stanowi prawidłowe pobranie materiału biolo-
gicznego, a także jego izolacja i przechowywanie. Bar-
dzo ważny jest etap izolacji, ponieważ musi zapewnić 
wysoką jakość preparatu DNA, dzięki czemu umożli-
wia to wykonanie dalszych analiz. Wśród materiałów 
biologicznych pochodzących od człowieka najczęściej 
wykorzystywanych do izolacji DNA należy krew ob-
wodowa, w przypadku roślin są to liście i młode siew-
ki. Ponadto w badaniach dotyczących człowieka wyko-
rzystuje się także DNA izolowane z:
 komórek nabłonka,
 hodowli fibroblastów,
 komórek płynu owodniowego (AFC), kosmówki 
(CVS),
 komórek cebulek włosów.

Rzadziej wykorzystywanym materiałem wyjścio-
wym są plamy krwi, nasienia, szpik kostny czy frag-
menty tkanek. W przypadku korzystania z materiału 
archiwalnego i wykopaliskowego DNA można izolo-
wać z czaszki, kości i zębów. Izolacja materiału ge-
netycznego w celu identyfikacji osób zmarłych, np.  
w wyniku klęsk żywiołowych, wymaga pobrania ma-
teriału biologicznego, który jest bardzo zdegradowany. 
Często materiał biologiczny pochodzi z rozkładającego 
się ciała, a do izolacji wykorzystuje się zdegradowane 
tkanki, kości, zęby lub paznokcie. Wybierając materiał 
do izolacji należy wówczas brać pod uwagę stopień 
jego rozkładu. 

Przebieg procesu izolacji DNA w warunkach labo-
ratorium analitycznego bez względu na zastosowaną 
technikę przebiega etapowo. Każdy z etapów ma na 
celu obnażenie i oczyszczenie kwasu. Proces ten prze-
biega następująco: 

1. Zniszczenie komórek przez homogenizację lub 
lizę w celu wydostania cząstek DNA do roztworu. 
Zwykle proces ten prowadzi się przez zastosowanie 
odczynników lizujących lub metodami fizycznymi ta-
kimi jak mieszanie, rozcieranie, czy niszczenie ultra-
dźwiękami.

2. Usunięcie błon lipidowych oraz dalszy rozpad 
komórek przez dodanie detergentu lub surfaktantu.

3. Usunięcie białek przez dodanie proteazy dokonu-
jącej rozkładu białek.

4. Usunięcie RNA przez dodanie RNA-zy i pozosta-
wienie w materiale biologicznym jedynie cząsteczek 
DNA. 

5. Oczyszczenie DNA z detergentów, białek, soli  
i innych składników używanych w trakcie jego izolacji.

Zwykle stosuje się jedną z metod, takich jak pre-
cypitacja w alkoholu prowadzona zwykle z użyciem 
zmrożonego etanolu lub izopropanolu. Dodatek alko-
holu powoduje wytrącenie DNA, które osadza się na 
dnie probówki po odwirowaniu. Stopień precypitacji 
rośnie wraz ze zwiększaniem siły jonowej roztworu 
zwykle przez dodatek octanu sodu.

Kolejną metodą jest ekstrakcja fenol-chloroform. 
Fenol denaturuje białka w próbce, które po odwirowa-
niu pozostają w fazie organicznej, natomiast w fazie 
wodnej znajdują się kwasy nukleinowe, zmieszane  
z chloroformem. 

W oczyszczaniu na mikrokolumnach wirówkowych 
wykorzystujące zjawisko adsorpcji kwasów nukleino-
wych na ziarnach krzemionki (lub innego adsorbentu). 
Adsorpcja zależy wówczas od pH roztworu oraz za-
wartości soli.

Celem prowadzonych badań było wydzielenie kwa-
su DNA z materiału roślinnego w warunkach pracowni 
biologicznej z doborem i zastosowaniem metody moż-
liwej do realizacji w warunkach szkolnych.

Charakterystyka obiektu badań

Kiwi, agrest chiński aktinidia (Actinidia) posiada ja-
dalne owoce. Owoce są jagodami. Ich miąższ jest so-
czysty, galaretowaty i w centralnej części zawiera liczne, 
brązowe lub czarne nasiona. Miąższ owoców aktinidii 
jest zielony, rzadko u odmian czerwonawy, u aktinidii 
chińskiej – żółtawy. Skórka okrywająca owoc aktinidii 
chińskiej jest cienka, pokryta gęstym brązowym kutne-
rem. Owoce są walcowate. Wartość odżywcza owoców 
wynosi 60 kcal na 100 g. Wyróżniają się one dużą za-
wartością witaminy C – 100 do 200 mg.

Fot. 1. Owoce kiwi (Fot. D. Chwaśćińska)
Photo 1. Kiwi fruit (Photo D. Chwaścińska)
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Winorośl (Vitis L.) – rodzaj pnączy z wąsami czep-
nymi z rodziny winoroślowatych, obejmujący około 60 
gatunków. Występują one w strefie klimatu umiarko-
wanego, nieliczne rosną także w strefie subtropikalnej. 
Pokrój rośliny uwzględnia w części nadziemnej pnącze  
o długości do 10 m, rzadko do 30, a nawet 40 m, drewnie-
jący pień, tęgi, który może osiągać nawet 1,5 m obwodu. 
Winorośl, rosnąc, czepia się podpór za pomocą widlasto 
rozgałęziających się wąsów czepnych. Liście na pędzie 
umieszczone są skrętoległe o dłoniastym kształcie. Osa-
dzone są na nagim ogonku. Kwiaty zebrane są w wiechy 
osiągające zwykle od 10 do 20 cm. Roślina jest owado-
pylna lub samopylna.

Fot. 2. Owoce winorośli (Fot. D.Chwaścińska)
Photo 2. Vine fruit (Photo D. Chwaścińska)

Metodyka badań

Rycina 4 przedstawia replikację DNA. Od góry nie-
bieska nić macierzysta z parami zasad, połączonych 
wiązaniami wodorowymi. Wiązania pękają i nić roz-
plata się. Do uwolnionych zasad przyłączane są zasady 
komplementarne: A do T, C do G. Nowa nić jest w ko-
lorze żółtym. W wyniku replikacji otrzymujemy dwie 
takie same nici DNA.

Wyizolowanie DNA z komórek owocu kiwi i owo-
ców winogron polega na wytrącaniu długich nitek, po-
jedynczych cząsteczek DNA w postaci kompleksów 
utworzonych przez wszystkie  zawarte w komórkach 
owoców.

Przygotowanie materiału biologicznego

W oddzielnych porcelanowych moździerzach utrzeć 
tkanki roślinne, doprowadzając je do jednolitej masy 
(fot. 3). 

Fot. 3. Przygotowanie mate-
riału biologicznego. Miąższ 
owoców kiwi w łaźni wod-
nej (Fot. D. Chwaścińska)
Photo 3. Preparation of 
biological material. Kiwi 
fruit pulp in a water bath 
(Photo D. Chwaścińska)

Etapy izolacji DNA

Sporządzono roztwór NaCl (soli kuchennej) w pro-
porcji 1 łyżeczka na 100 ml wody. Zawartość każdego 
moździerza (masę z tkanek roślinnych) dokładnie wy-
mieszano z dwiema łyżeczkami wodnego roztworu soli. 
Następnie powoli dolewano pozostałą część roztworu 
soli, dokładnie mieszając. Do powstałej zawiesiny doda-
no kilkanaście kropel płynnego detergentu, wymieszano 
tak, aby mieszanina nie uległa spienieniu. Mieszaninę 
roztworu soli wraz z detergentem umieszczono w łaźni 
wodnej o temperaturze 60oC na czas 10 minut (fot. 3). Na 
kolejne 10 minut naczynie ze zmiksowanymi owocami w 
roztworze soli, zmieszanego z detergentem, umieszczono 
w pojemniku z lodem. Chłodzoną mieszaninę delikatnie 
mieszano. Lepkość roztworu sprawdzano organoleptycz-
nie (dotykając palcami) po pobraniu z pojemnika szkla-
ną bagietką. Do naczynia miarowego z lejkiem wyłożo-
nym filtrem ze zwilżonej bibuły przelewano mieszaninę 
owoców, uzyskując klarowny przesącz. Do przesączu 
wlewano taką samą objętość zmrożonego spirytusu, po-
zostawiając na 3–5 minut. W obserwowanym przesączu, 
w fazie między spirytusem a przesączem, pojawiła się 
mętna warstwa zawierająca białawe kłaczki kwasów nu-
kleinowych.

Wyniki

Wyniki eksperymentu dokumentowano fotograficz-
nie, zachowując kolejność podejmowanych działań. Po 
wyizolowaniu kwasu dokonano oglądu mikroskopo-
wego nitek kwasu (fot. 4).
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Ryc. 5. DNA pozyskany z owoców winogron (Fot. D. Chwaścińska)
Fig. 5. DNA extracted from grape fruit (Photo D. Chwaścińska)

Ryc. 6. Nici DNA wyizolowane z owoców kiwi (Fot. D. Chwaścińska)
Fig. 6. DNA strands isolated from kiwi fruit (Photo D. Chwaścińska)

Fot. 4. Nici DNA w obrazie mikroskopu świetlnego (Fot. 
D. Chwaścińska)
Photo 4. DNA strands in the light microscope image (Photo 
D. Chwaścińska)
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Podsumowanie i wnioski

Izolowanie kwasów nukleinowych z różnych ma-
teriałów jest podstawowym etapem wielu badań gene-
tycznych stosowanych w biologii molekularnej. Po raz 
pierwszy DNA zostało wyizolowane w roku 1869 przez 
Johanna Friedricha Mieschera. Miało to kluczowe zna-
czenie dla diagnostyki medycznej. Wyizolowanie kwa-
sów nukleinowych o odpowiedniej czystości, jak i stęże-
niu ma decydujące znaczenie dla przebiegu wielu badań, 
w tym mapowaniu genów, w poznawaniu genomu orga-
nizmów żywych, organizmów martwych, materiału ge-
netycznego organizmów kopalnych, a także człowieka. 

Obecnie w celu przyspieszenia badań medycznych 
pozwalających diagnozować zarówno choroby gene-
tyczne, wirusowe czy bakteryjne, opracowuje się coraz 
to nowsze metody izolacji DNA. Izolacja DNA, czyli 
proces oczyszczania DNA z innych składników che-
micznych i biologicznych obecnych w próbce materiału, 
prowadzony jest z wykorzystaniem różnych procesów 
fizycznych oraz chemicznych i jest obecnie standardową 
metodą stosowaną w biologii molekularnej oraz w ana-
lizach sądowych. Większość stosowanych metod oparta 
jest na izolacji materiału genetycznego z różnych mate-
riałów biologicznych, a następnie na jego amplifikacji za 
pośrednictwem reakcji PCR. Techniki molekularne na 
czele z metodą PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) 
stosowane są w wykrywaniu patogenów infekcyjnych 
(bakterii, wirusów, pasożytów), wykrywaniu zmian  
w genomowym mitochondrialnym DNA, w chorobach 
uwarunkowanych genetycznie. Prowadzone w tym za-
kresie badania mają więc kluczowe znaczenie dla zdro-
wia i życia człowieka.

W wyniku przeprowadzonych w pracowni biologicz-
nej prób izolacji materiału genetycznego wyciągnięto 
następujące wnioski:

1. Przebieg procedur powinien być zaplanowany  
i realizowany z założoną kolejnością. 

2. Przygotowanie próbek powinno spełniać wymo-
gi analiz laboratoryjnych, tj. doboru odpowiedniej ilość 
materiału biologicznego, zachowania proporcji używa-
nych w doświadczeniu związków chemicznych, stoso-
wania temperatury przebiegu poszczególnych etapów 
reakcji chemicznych

3. Niedopełnienie procedur uniemożliwia izolację 
DNA, wymaga powtórzenia czynności badawczych, 
skazując badania na niepowodzenie.

4. Prawidło przeprowadzona analiza jest doskonałym 
przygotowaniem do pracy w profesjonalnych pracow-
niach badawczych.
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STRESZCZENIE

Model cząsteczki DNA zakłada, że tworzą go dwie 
nici polinukleotydowe skręcone ze sobą w kształt po-
dwójnej helisy. Jest to polimer składający się z mniej-
szych jednostek, czyli monomerów, których zasady 
azotowe skierowane są do wnętrza, a łańcuch cukrowo-
-fosforanowy znajduje się na zewnątrz powstałej w ten 
sposób struktury przestrzennej.

Dwie nici DNA są utrzymywane ze sobą dzięki regu-
le komplementarności. Naprzeciw adeniny zawsze znaj-
duje się tymina, a na przeciw cytozyny guanina. Pierw-
sza para łączy się podwójnym wiązaniem wodorowym, 
a druga – potrójnym. DNA jest związkiem organicznym, 
będącym makrocząsteczką. Budowa kwasu pozwala na 
zapis pełnej informacji dotyczącej funkcji i cech każ-
dego organizmu. Jego lokalizacja w centralnej części 
komórki – jądrze komórkowym w przypadku komórek 
eukariotycznych i w centrum cytoplazmy w przypadku 
komórek prokariotycznych – wskazuje na konieczność 
jego ochrony. Uszkodzenie kwasu w wyniku oddzia-
ływania zewnętrznych czynników mutagennych może 
skutkować nieodwracalnymi zmianami w komórkach. 
Pozyskiwanie DNA z jąder komórkowych i możliwo-
ści poznania sekwencji nukleotydów w budowie kwasu,  
a więc kolejności ułożenia genów i ewentualnej ich 
naprawy, stwarza duże możliwości w rozwoju współ-
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czesnej genetyki. Opracowane techniki ekstrahowania 
DNA z jąder komórek roślinnych stwarzają możliwość 
jego obserwacji w warunkach szkolnej pracowni biolo-
gicznej. Celem doświadczeń laboratoryjnych, w których  
z owoców kiwi i winorośli otrzymywano nici DNA, 
było opracowanie takiej metody, która w sposób prosty, 
możliwy do wykonania w każdej pracowni biologicznej, 
pozwoli na jego wyizolowanie, a następnie obserwację 
mikroskopową. Zapoznano się z trzema podstawowymi 
metodami izolacji DNA: 

1) izolacja DNA z zastosowaniem mieszaniny fenol: 
chloroform (stosowane do odbiałczania preparatów),

2) izolacja DNA, która przebiega z wysoleniem bia-
łek z otrzymanych lizatów komórek,

3) izolacja DNA z wykorzystaniem odpowiedniego 
nośnika, do którego DNA będzie się wiązać, następnie 
obmycie zanieczyszczeń i uwolnienie związanego DNA.

Na podstawie posiadanej wiedzy wypracowano me-
todykę jego ekstakcji, możliwą do zastosowania w pra-
cowni szkolnej, otrzymując duże ilości tego związku za-
równo z owoców kiwi, jak również z owoców winorośli. 


