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Izolacja DNA z komórki zwierz ęcej 
 

 

Izolacja i oczyszczanie DNA jest  kluczowym etapem większości procedur stosowanych 

w  biologii molekularnej,  diagnostyce i innych badaniach. Głównym celem tego etapu jest  

uzyskanie wysokiej  jakości i czystości  materiału biologicznego, niezaleŜnie od  źródła jego 

pochodzenia. Wybór odpowiedniej metody izolacji zaleŜy:  

• od rodzaju badanego kwasu nukleinowego jaki chcemy uzyskać (DNA genomowe, 

mitochondrialne, plazmidowe, RNA itd.),  

• pochodzenia (roślinne, zwierzęce, bakteryjne, wirusowe itd.),  

• rodzaju materiału z jakiego przeprowadzamy izolację (z tkanek, organu,  hodowli 

komórkowej itd.),  

• oczekiwanych rezultatów (czystość, jakość, czas izolacji  itd.)   

• przeznaczenia (PCR, klonowanie, itd.). 

 

 Znanych jest wiele procedur izolacji DNA, w wyniku których otrzymuje się DNA: 

biologicznie aktywne, chemicznie stabilne oraz woln e od RNA i białek . JednakŜe ze 

względu na wielkość i wraŜliwość chromosomalnego DNA praktycznie niemo Ŝliwa jest jego 

izolacja w formie niezmienionej . Część DNA ulega mechanicznym uszkodzeniom.   

 

Podczas izolacji DNA z komórki naleŜy wziąć pod uwagę następujące parametry, 

warunkujące zachowanie natywnej struktury DNA: 

 

1.  ph :  

• wiązania wodorowe pomiędzy komplementarnymi łańcuchami są stabilne  

w środowisku o pH = 4 ÷ 10 

• wiązania fosfodiestrowe w szkielecie DNA są trwałe w zakresie pH = 3 ÷ 12 

• wiązania N-glikozydowe z  zasadami  purynowymi (adeniną i guaniną) ulegają 

hydrolizie przy pH < 3 

2. temperatura : 

• istnieją znaczne róŜnice w stabilności  termicznej wiązań wodorowych w podwójnej 

spirali, ale większość DNA ulega rozpleceniu w temperaturze 80÷90 °C 



• wiązania N-glikozydowe  i fosfodiestrowe są trwałe do 100°C 

3. siła jonowa  :  

• DNA jest bardziej trwały i rozpuszczalny w roztworach soli 

• w stęŜeniu soli mniejszym niŜ 0,1M osłabiają się wiązania wodorowe pomiędzy 

komplementarnymi łańcuchami;   

4. warunki komórkowe : 

• przed uwolnieniem DNA konieczne jest rozbicie ściany komórkowej (komórki 

grzybowe,  bakteryjne i  in.)  i liza błon komórkowych (komórki zwierzęce i in.); 

łatwość rozbicia  ściany zaleŜy od rodzaju organizmu, w niektórych przypadkach 

konieczne jest intensywne ucieranie lub działanie ultradźwiękami  (komórki droŜdŜy, 

tytoniu), podczas gdy w innych (E. coli) moŜliwa jest  enzymatyczna hydroliza  ściany 

komórkowej 

• w komórce występuje kilka enzymów, które hydrolizują DNA; najistotniejszymi z nich 

są deoksyrybonukleazy, które hydrolizują wiązania fosfodiestrowe 

• natywny DNA występuje w komórkach w kompleksie z białkami  (histony, helikazy, 

polimerazy i  in.),  białka te muszą być oddzielone podczas ekstrakcji;   

 

5. odporno ść mechaniczna DNA :  

• łagodne manipulowanie  nie zawsze jest moŜliwe podczas izolacji DNA; ucieranie, 

wytrząsanie, mieszanie i inne czynności mechaniczne mogą spowodować 

rozszczepienie  DNA, zwykle nie powoduje to zniszczenia drugorzędowej struktury 

DNA, ale zmniejsza długość cząsteczki (fragmentacja). 

 

 

 

Etapy izolacji DNA  

NiezaleŜnie od zastosowanej  procedury większość metod opiera się na kilku 

podstawowych i niezmiennych etapach izolacji: 

 

Etap 1. Wst ępne przygotowanie materiału biologicznego do izolac ji DNA  

 

oczyszczenie, homogenizacja, zawieszenie w buforze  

Materiałem wyjściowym do izolacji DNA moŜe być niemal  kaŜdy materiał  biologiczny 

(tkanka, organ, zawiesina komórkowa i in.). W zaleŜności od rodzaju, jak i  pochodzenia 

materiału, wstępne przygotowanie moŜe obejmować oczyszczenie z róŜnego rodzaju 

zanieczyszczeń zewnętrznych, poŜywki i pozostałości innych komórek (przemywanie 



buforami stabilizującymi ),  rozdrobnienie i homogenizację,  a następnie zawieszanie 

jednolitej masy komórkowej w odpowiednim buforze. 

 

Etap 2. Dezintegracja i liza komórek oraz uwolnieni e DNA do roztworu, w którym jest 

on rozpuszczalny i zabezpieczony przed degradacj ą 

 

rozbicie ściany i błony komórkowej   

Dezintegrację komórek prowadzi się w zaleŜności od rodzaju komórek i tkanek, np. poprzez 

homogenizację (miękkie tkanki zwierzęce), sonifikację (zawiesiny komórek), rozcieranie 

(komórki roślinne, bakteryjne), lizę detergentami  (komórki z hodowli  komórkowej), lizę 

enzymatyczną (komórki bakteryjne, droŜdŜowe)  

 

uwolnienie DNA i innych komponentów wewnątrzkomórkowych do roztworu 

Destrukcji błon zewnętrznych towarzyszy uwolnienie DNA oraz innych komponentów 

wewnątrzkomórkowych. Stąd bardzo istotne jest zachowanie odpowiednich warunków, aby 

kwas nukleinowy nie uległ  uszkodzeniom.  Do rozpuszczenia  DNA i lizy komórek słuŜy 

roztwór soli, najczęściej  NaCl, zawierający Tris-HCl i EDTA. DNA, będąc związkiem 

jonowym jest bardziej  stabilny i rozpuszczalny w roztworze NaCl niŜ w wodzie destylowanej. 

Tris-HCl ma za zadanie utrzymać stałe, lekko zasadowe  pH roztworu, co zmniejsza 

oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy DNA a zasadowymi białkami. EDTA wiąŜe jony 

metali Cd2+, Mg2+,Mn2+, które mogłyby tworzyć sole z anionowymi grupami fosforanowymi 

DNA oraz hamuje działanie deoksyrybonukleaz, które wymagają dla swojej aktywności 

obecności jonów Mg2+ lub Mn2+. 

 

inaktywacja enzymów nukleolitycznych  

Uwalniający się z komórki  kwas nukleinowy jest naraŜony na działanie degradujące nukleaz 

– enzymów katalizujących hydrolizę 1- i 2-niciowych kwasów nukleinowych (endo-, egzo-, 

detoksy-, rybonukleazy i in.), przecinających wiązania fosfodiestrowe.  Unieczynnienie ich 

prowadzi się silnymi enzymami  proteolitycznymi  (np. proteinazą K). 

 

Etap 3. oddzielenie kwasu nukleinowego od  pozostał ych komponentów komórkowych  

 

dysocjacja kompleksów DNA – białko   

Celem zniesienia oddziaływań jonowych pomiędzy naładowanymi dodatnio histonami  

i innymi białkami a ujemnie naładowanym szkieletem DNA stosuje się róŜnego rodzaju 

detergenty oraz sole. Sól sodowa siarczanu dodecylu (SDS) wiąŜe się z białkami i nadaje im 

silnie anionowy charakter, a takŜe działa jako czynnik denaturujący deoksyrybonukleazy  



i inne białka. Łagodnie alkaliczne  środowisko  (pH = 8,0) zmniejsza oddziaływania 

elektrostatyczne pomiędzy DNA a zasadowymi histonami i polikationowymi aminami, 

przyczynia się takŜe do zmniejszenia aktywności nukleaz i denaturacji innych białek. Zaś 

sole w wysokich stęŜeniach (NaCl, NaClO4 lub inną sól) zapewniają całkowitą dysocjację 

kompleksów DNA-białko i usuwają związane kationowe poliaminy;  

 

oddzielenie DNA od innych rozpuszczalnych komponentów komórkowych    

 

Całkowite odbiałczanie roztworu, przeprowadza się poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami 

organicznymi, np. mieszaniną chloroformu  i alkoholu izoamylowego, a następnie  

odwirowanie. W rezultacie powstają trzy warstwy: górna faza wodna, zawierającą kwasy 

nukleinowe, dolna faza organiczna i wąskie pasmo zdenaturowanego białka na granicy faz. 

Chloroform powoduje powierzchniową denaturację białek. Alkohol izoamylowy redukuje  

pienienie i stabilizuje granicę fazową, gdzie koncentruje się białko. Górna, wodna faza, 

zawierająca kwasy nukleinowe jest następnie oddzielana i DNA jest wytrącany poprzez 

dodanie etanolu. 

 

Etap 4. zagęszczenie preparatu DNA i usuni ęcie  zanieczyszcze ń  

małocz ąsteczkowych  

 

uzyskanie roztworu DNA o poŜądanej  czystości i gęstości   

Po ekstrakcji kwasy nukleinowe znajdują się, przewaŜnie w duŜym rozcieńczeniu, w fazie 

wodnej, zanieczyszczonej małocząsteczkowymi związkami. Dodając rozpuszczalnik 

organiczny (np. etanol lub izopropanol) zmniejsza się polarność środowiska, co powoduje 

zmniejszenie rozpuszczalności DNA, posiadającego strukturę jonową i DNA tworzy 

nitkowate osady, które moŜna zebrać poprzez odwirowanie. RNA w obecności alkoholu 

etylowego  zwykle nie strąca się tak jak DNA i występuje jedynie jako drobne 

zanieczyszczenie, zaś przy precypitacji izopropanolem pozostaje w roztworze. Efektywność 

wytrącania kwasów nukleinowych zwiększa się poprzez dodatek soli (np. NaCl, CH3COOH, 

LiCl, MgCl, czy CH3COONH4 ).  

 

Po wytrąceniu i przemyciu 70 % etanolem, DNA pozostawia się do wyschnięcia i następnie 

zawiesza w małej objętości  buforu o niskiej sile jonowej (np. bufor TE) lub w wodzie. 

 

 

 



Wykonanie ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest izolacja DNA z komórek nowotworowych pochodzenia ludzkiego. 

 

Materiały i sprz ęt 

Zestaw do izolacji DNA z tkanek i linii komórkowych Genomic Mini AX Tissue  

(A&A Biotechnology). 

 

Materiały i sprzęt: 

• komórki nowotworowe  1x106 
• 70% EtOH    0,5ml 
• bufor TE    0,1ml 
• probówki Eppendorfa 
• probówki 15ml z kolumną 
• pipety automatyczne 
• wirówka Eppendorfa 12 000 – 14 000 obr/min 
• termoblok  
• worteks 
 

 

Izolacja DNA z wykorzystaniem zestawu Genomic Mini AX Tissue (A&A Biotechnology) 
 
1. Do pelletu komórek nowotworowych dodać 0,9ml  zawiesiny lizującej LS (uwaga : 

zawiesinę naleŜy wymieszać przez kilkukrotne odwracanie butelki) oraz 40µl Proteazy  

LS składa się z: 

� Tritonu X-100 

� Chlorowodorku guanidyny  

� Bufor MOPS 

2. Całość wymieszać i inkubować w 50°C przez 30 min . Probówkę naleŜy mieszać od 

czasu do czasu przez worteksowanie.  

3. Po inkubacji próbkę intensywnie worteksować przez 15 sek ., a następnie wirować 5 min . 

przy 10 000 – 14 000 obr./min . 

4. Podczas wirowania nanieść na kolumnę 0,8ml  roztworu równowaŜacego K1. Poczekać 

aŜ roztwór wypłynie z kolumny. 

5. Pobrać supernatant (na dnie powinien znajdować się zwarty osad stanowiący mieszaninę 

niezlizowanego materiału oraz drobinek pochodzących z mieszaniny lizującej) i nanieść 

go na kolumnę umieszczoną w probówce 15 ml. Poczekać aŜ lizat przejdzie przez 

kolumnę.  

6. Następnie dwukrotnie przepłukać kolumnę przez dodanie 1,5 ml  roztworu płuczącego 

K2. Za kaŜdym razem poczekać aŜ roztwór wypłynie z kolumny. 

 



Skład roztworu K2: 

� 0,8M NaCl 

� 15% izopropanol 

� Bufor MOPS  

7. Dodać do kolumny 0,25 ml  roztworu elucyjnego K3 i poczekać aŜ wypłynie z kolumny 

(krok ten ma na celu zmniejszenie całkowitej objętości eluatu, gdyŜ martwa objętość 

kolumny wynosi 0,3ml). 

Skład roztworu K3: 

� 1,2M NaCl 

� 15% izopropanol 

� bufor Tris-HCl, pH=8,0 

8. Przenieść kolumnę do nowej probówki 2 ml, która posiada odpowiednie Ŝeberka 

pozwalające na łatwe umieszczenie w probówce i eluować DNA przez dodanie do 

kolumny 1 ml  roztworu elucyjnego K3. 

9. Do eluatu zwierającego DNA dodać 0,8 ml  mieszaniny precypitacyjnej PM. Całość 

wymieszać i wirować 10 min . przy 12 000 obr./min  (uwaga : roztwór PM zawiera 

dodatkowo wzmacniacz precypitacji, dlatego przed uŜyciem naleŜy go wymieszać przez 

kilkukrotne odwracanie butelki). 

Skład PM: 

� izopropanol 

� akrylami liniowy (wzmacniacz precypitacji) 

10. Po odwirowaniu zlać supernatant (na dnie powinien być widoczny jasnoniebieski osad 

DNA) i dodać do probówki 0,5 ml 70% EtOH , w celu wytrącenia DNA. Próbkę wymieszać  

i wirować 3 min.  przy 12 000 obr./min.  

11. Po odwirowaniu zlać supernatant i trzymając probówkę w pozycji odwróconej, przytknąć 

samą końcówkę pipety (bez pipety) do dna i ścianek probówki celem kapilarnego 

usunięcia resztek alkoholu. Następnie suszyć odwróconą do góry dnem probówkę przez 

5 min.  w temp. pokojowej.  

12. Osad zawiesić w 20 µl buforu TE (niebieska barwa osadu pozwala kontrolować proces 

rozpuszczania DNA).  

 

OPRACOWANIE WYNIKÓW  

1. Opisać procedurę izolacji DNA z komórki zwierzęcej i wyjaśnić cel kaŜdego etapu  

i rolę kaŜdego odczynnika.  

2. Scharakteryzować inny niŜ Arabidopsis thaliana roślinny organizm modelowy. 

3. Wymienić główne róŜnice między genomem komórki roślinnej i zwierzęcej. 
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