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Úvod

Teoretická časť
• charakteristika DNA (štruktúra, lokalizácia, funkcia v 

organizme)
• genetika

Praktická časť/ experiment
• dokázať jeho existenciu s ľahko dostupnými látkami



Ciele maturitnej práce

• zistiť prítomnosť DNA v rastlinných bunkách 
• izolovať DNA z  rastlinnej bunky 
• vidieť DNA voľným okom v alkoholovej fáze nášho 

pripraveného roztoku



Teoretická časť

•  nukleové kyseliny sú podobne ako bielkoviny, základnými 
zložkami živej hmoty, ktoré majú makromolekulovú štruktúru

• základnými stavebnými jednotkami tohto polyméru sú nukleotidy
• DNA je tvorená dvomi 
polynukleotidovými reťazcami 
(nukleotidy pospájané do 
dlhých reťazcov
 fosfolipidovou väzbou)
• lokalizácia DNA v bunkách
 závisí od ich typu



• genetika je veda o 
dedičnosti a premenlivosti

• dedičnosť je schopnosť 
organizmov uchovávať 
súbor dedičných 
informácií- génov, ktoré 
umožňujú vytváranie 
rôznych fyziologických a 
morfologických vlastností 
a sú schopné predávať 
tento súbor potomkom



Praktická časť

Materiál
Chemikálie:
• ovocie (jahoda, malina, banán), etanol (96%): 50ml, voda: 

50ml, čistiaci prostriedok na riad: 10ml, štipka soli, ananásový 
džús: 20ml 

Pomôcky: 
• plastová miska, odmerný valec, chemická lyžička, mixér, 

sklenená tyčinka, filtračný papier, filtračný lievik, kadička



Pricíp: Extrakcia nukleových kyselín

• zdroj DNA chcem použiť ovocie 
• bunkový povrch rozruším pomocou mixéra
• ako zdroj enzýmov na uvoľnenie DNA z proteínov viažúcich 

DNA do podoby chromozómov bude slúžiť ananásová šťava
• detergentov v saponáte zničia bunkové steny a obaly 

bunkového jadra
• soľ podporí zhlučovanie DNA 
• filtráciou cez sitko oddelím DNA od zvyšku 
• vysokopercentným destilátom zabezpečim zrážanie DNA vo 

forme zrazeniny, ktorá bude pripomínať vatu



Časové trvanie 

• pôsobenie činidiel potrebných na extrakciu nukleových kyselín 
z bunky: približne 5 minút

• úplné vytlačenie DNA z vodnej do alkoholovej fázy: približne 
30 minút

• samotná príprava experimentu: približne 15 minút
• celkový experiment trvá asi 50 minút



Formulácia hypotéz

• predpokladám, že výsledkom izolácie, ktorá sa uskutoční 
pomocou metódy extrakcie, budú viditeľné reťazce 
deoxyribonukleovej kyseliny v etanolovej časti



Výsledky

• ako zdroj DNA slúžilo ovocie. 
• bunkový povrch jednotlivých buniek pozorovateľná voľným 

okom v etanolovej časti (pripomína chumáčiky vaty)

Izolácia DNA z banánu

Izolácia DNA z jahody

Izolácia DNA z maliny
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• DNA je potrebná na uchovanie genetickej informácie a 
riadenie celého organizmu

• s jej objavením nám pomohlo štúdium genetiky
• vďaka progresívnym technológiam ju možno izolovanú skúmať 

a podrobne analyzovať 
• genetika stimuluje pokrok vo viacerých oblastiach medicíny, 

farmakológie, biotechnológií a poľnohospodárstva



Záver

• v práci sme izolovali genómovú DNA z rastlinných buniek a 
úspešné pozorovali DNA v alkoholovej fáze 

• postupovali sme podľa návodu na izoláciu genómovej DNA s 
dostupnými chemikáliami a pomôckami

• v teoretickej časti sme spomenuli význam a využitie DNA a 
genetiky
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