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Jak izolovat DNA z kiwi pomocí věcí, které koupíte v supermarketu? 

Shrnutí 

Úloha umožňuje snadným způsobem z běžně dostupného materiálu demonstrovat přítomnost 

deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v plodech kiwi.  Studenti si tak mohou prohlédnout, jak vypadá 

DNA, a uvědomí si, že DNA obsahující geny je součástí organické hmoty, tedy i nevyhnutelnou 

složkou naší potravy. 

Cílová skupina 

Střední škola, 30 studentů 

Časová náročnost 

30 minut 

Prostorové požadavky 

Úlohu lze provádět i v běžné třídě. 

Klíčové otázky 

 Je DNA součástí naší potravy?  

 Je DNA součástí i geneticky nemodifikovaných plodin? 

 Jak vypadá DNA? 

Získané dovednosti a znalosti 

Studenti se dozvědí, jak vypadá DNA a že je obsažena v organické hmotě včetně naší potravy. 

Návaznost na RVP 

Biologie – genetika, buněčná biologie. 

Materiál 

Kiwi (1/4 na jednu izolaci), šampón obsahující EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid), kuchyňská sůl, 

plastikové kelímky (dva na jednu izolaci, na jednom předem fixou udělat rysku odpovídající objemu 

30 ml), plastová lžíce, plastový nůž, plastové kapátko, průhledná skleněná lékovka, filtrační papír, 

destilovaná voda, líh předchlazený v lednici (i denaturovaný). 
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Obr. 1: 

Homogenizace 

kiwi s šampónem 

Obr. 2: Nalití směsi 

na filtr 

Obr. 3: Filtrace 

Obr. 4: Srážení 

DNA 

Obr. 5: DNA po 3 

minutách srážení 

 

Podrobné pokyny 

Postup 

V kelímku smícháme jednu lžíci šamponu s EDTA a dvě špetky kuchyňské soli. Přidáme destilovanou 

vodu tak, aby byl výsledný objem cca 30 ml (po rysku). Opatrně a důkladně promíchat, nesmí 

vzniknout pěna, protože ta by v následných krocích nešla přefiltrovat. Kiwi oloupeme a čtvrtinu 

nakrájíme na malé kousky do kelímku s šamponovým roztokem. Kiwi důkladně rozdrtíme třením lžíce 

o stěny kelímku (cca 10 min.) (obr. 1).  Touto tzv. homogenizací se rozbije pletivo a naruší buněčné 

stěny. Během desetiminutové inkubační doby navíc na membrány a proteiny působí detergent 

v šampónu.  

Poté ze čtverečku  filtračního papíru složíme filtrační kornoutek a vložíme ho do čistého 

plastového kelímku (filtr se nesmí dotýkat dna). Homogenizovanou směs přelijeme do filtračního 

kornoutku a čekáme, až se alespoň část roztoku přefiltruje (obr. 2 a 3). Pokud je filtrace příliš pomalá 

(několik kapek za minutu), je možné směs vrátit zpět do kelímku, přidat malé množství destilované 

vody, opatrně promíchat lžící a vrátit zpět na filtr.  

Mezitím nalijeme chladný líh do lékovky (nízká teplota podporuje srážení nukleových kyselin, 

lékovka musí být průhledná, aby byla vysrážená DNA dobře vidět). Jakmile máme dostatek filtrátu 

(stačí pokryté dno kelímku), nabereme ho do plastové pipetky (lze i přelít přímo do lékovky) a cca 20-

30 kapek nakapeme do lékovky (obr. 4). DNA se okamžitě začne srážet u dna (obr. 5), ale maximální 

efekt je dosažen až tak po 10 minutách, kdy se ve formě bílého chuchvalce vláken vznese k hladině, 

zatímco zbytky filtrátu s šampónem a buněčným obsahem zůstanou jako zelenavá fáze u dna.  
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Možná úskalí: 

1)  Hustota šampónu do značné míry určuje, jak snadno se bude roztok filtrovat. Občas se stane, že 

filtrace postupuje velice pomalu nebo vůbec ne.  V tom případě stačí výše popsaným způsobem 

homogenát naředit a vrátit zpět na filtr. Množství destilované vody by mělo být malé, aby se roztok 

s DNA příliš nenaředil, mohly by pak nastat problémy se srážením DNA. 

2) Množství filtrátu nakapaném do lihu není potřeba dodržet přesně, větší množství přinese více DNA 

a efekt je působivější, ale příliš velké množství filtrátu může způsobit, že líh bude příliš naředěn a 

nebude schopen DNA srazit. 

3) Používejte jen koncentrovaný (tj. 96%) líh, ředěný by nemusel být schopen DNA srazit.  

Možné dotazy: 

Je to skutečně čistá DNA?  Pravděpodobně ne. Takto jednoduchá metoda není schopna oddělit od 

sebe všechny buněčné složky.  Výsledek je ale velice podobný čisté DNA izolované klasickými 

metodami molekulární biologie.  

Bylo by možné takto vyizolovanou DNA dále zkoumat metodami molekulární biologie (např.  

sekvenovat)?  Ne v tomto stavu, právě kvůli kontaminacím dalšími buněčnými složkami a zbytkům 

detergentu a lihu. DNA používaná k analýzám musí být přiměřeně čistá, zbavená proteinů a RNA a 

rozpuštěná v roztoku, který následné analýzy umožňuje (což může být i čistá sterilní voda). 

Detergenty a líh by takové reakce znemožnily, stejně jako proteiny a další buněčné makromolekuly.  

Jakým způsobem se izoluje DNA pro metody molekulární biologie (sekvenování, restrikční štěpení, 

polymerázovou řetězovou reakci (PCR), atd.)?  Metod izolace DNA je celá řada, výběr té optimální 

záleží na požadavcích následných metod na množství a čistotu vstupní DNA a na množství vstupního 

materiálu, který máme k dispozici. Pokud potřebujeme velké množství čisté a neporušené DNA, např. 

pro restrikční štěpení nebo různé hybridizační techniky, je možné použít tzv. klasikou metodu izolace 

DNA pomocí fenolu a chloroformu, která umožní získat najednou mikro- až miligramy čisté a 

neporušené DNA, ovšem za cenu zdlouhavé práce se zdraví škodlivými chemikáliemi. Pokud máme 

k dispozici malé množství materiálu (několik vlasů, buňky ze sliznice úst, apod.), nebo nám nevadí 

částečná fragmentace DNA (např. u PCR), stačí použít jednoduchou a časově nenáročnou metodu 

zahrnující chelační činidlo (např. chelex) a proteinázu (enzym trávící proteiny).  Soupravy na izolaci 

DNA lze i zakoupit od komerčních firem.  

Co je to EDTA? EDTA je označení pro kyselinu ethylendiamintetraoctovou, která funguje jako chelační 

činidlo, to znamená, že z roztoku vychytává dvoumocné ionty, které některé enzymy vyžadují pro své 

fungování. Tímto způsobem blokuje fungování DNáz, enzymů trávících DNA, a chrání tak izolovanou 

DNA před jejich působením. EDTA se používá za stejným účelem i v molekulární biologii. V šampónu 

funguje jako rozpouštědlo vodního kamene.  

Dám-li takto vyizolovanou DNA pod mikroskop, uvidím chromosomy?  To sice ano, ale budou 

v podobě rozvolněné DNA s navázanými proteiny. Chromosomy, tak jak jsou zobrazované 

v učebnicích, jsou vysoce kompaktní útvary, které 
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se v buňce vyskytují jen během buněčného dělení v období metafáze. Na jejich vizualizaci je potřeba 

připravit chromosomální preparáty na mikroskopických sklech jinou technikou a je potřeba k tomu 

použít dělící se buňky. Ty již v plodech kiwi nejsou a navíc struktura metafázních chromosomů by 

izolační techniku nevydržela.  

Pozná se touto metodou geneticky modifikovaný organizmus (GMO)? Vypadá jeho DNA jinak? Ne, 

pohledem na izolovanou DNA se od sebe geneticky modifikovaný plod od nemodifikovaného 

nepoznají, stejně jako se takto nepozná, z jakého druhu DNA pochází. Pokud chceme identifikovat 

GMO od nemodifikovaného, izolace DNA je prvním krokem, který musí následovat další technika, 

která je schopná v genomu identifikovat a vizualizovat vnesený gen. Takovou technikou může být 

PCR nebo různé hybridizační techniky. Tyto techniky musí být velice citlivé, protože GMO se od 

nemodifikovaného jedince stejného druhu liší vnesením jednoho nebo několika málo genů, které je 

potřeba nalézt mezi desítkami tisíc genů, které se v genomu již přirozeně nacházejí.  

Mají geneticky nemodifikované organizmy geny? Samozřejmě, geny mají všechny živé organizmy 

včetně bakterií. I u GMO zabírají geny vnesené metodami genového inženýrství jen zlomek genomu, 

drtivá většina jsou původní geny zděděné po předcích.  (Poznámka: Tato otázka se může zdát 

nesmyslná a banální, ale průzkumy provedené před nějakou dobou v ČR ukázaly, že někteří lidé se 

skutečně domnívají, že rozdíl mezi GMO a geneticky nemodifikovanými organizmy spočívá v tom, že 

první mají geny, zatímco druzí nikoli.) 

Možné modifikace úlohy: 

Je možné využít jiné typy organických materiálů, např. rajče.   
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