


 Šampón obsahující EDTA 

 Sůl (NaCl) 

 Destilovaná voda 

 Banán, kiwi, cibule 

 Podchlazený alkohol 

 Filtrační papír 

 Prací prášek (detergent) 

 Kádinky, zkumavky, teploměr, skleněnou 
tyčinku a nůž 



 Do destilované vody (50 ml) jsme přidali 

půl lžičky soli 

 Poté jsme přidali šampón obsahující 

EDTA (5 ml) 

 Jemně jsme směs promíchali skleněnou 

tyčinkou 



 Připravili jsme si cibuli k extrakci její DNA 

 Cibuli jsme nejdřív nahrubo nakrájeli 

 Poté jsme ji rozmixovali tyčovým mixérem 

 Důležité bylo nemixovat déle než 5 

vteřin, jinak bychom tím DNA poškodili a 

nemuselo by se povézt ji extrahovat 



 Namixovanou cibuli (kiwi či banán) jsme 

přilili do připravené směsi destilované 

vody, soli a šampónu 

 Směs jsme opět opatrně promíchali 

skleněnou tyčinkou 



 Poté bylo třeba připravit pro tuto směs 

teplou lázeň 

 Za pomocí kahanu a stojanu bylo třeba 

zahřát vodu na teplotu 60 °C 

 Do této lázně jsme následně vložili směs 

cibule na 15 minut 



 Po 15 minutách jsme nechali směs 

vychladnout a vložili ji na 10 minut do 

ledničky 

 Po vyjmutí z lednice jsme směs museli 

přefiltrovat přes filtrační papír a zbavit se 

tak velkých kusů cibule 

 Do směsi jsme poté přidali detergent 

(prací prášek), který rozbije vazby DNA 

na ostatní buněčné komponenty 



 Výsledný filtrát (1 ml) jsme smíchali s 

vychlazeným alkoholem (4 ml) 

 Již po krátkém časovém intervalu jsme 

mohli pozorovat jisté změny 

 Směs se viditelně rozdělila na dvě vrstvy. 

Jednu vrchní světlou (alkohol) a spodní 

tmavší (filtrát) 



 V této směsi se začala DNA uvolňovat 

 Je to způsobeno rozpustností DNA, 

protože ta je ve vodě rozpustná, kdežto 

v alkoholu nikoliv 

 Jelikož byl alkohol ve vrchní vrstvě, tak se 

v něm po čase začal utvářet 

„chuchvalec“ izolovaného DNA 



 Práce nám jako studentům přineslo 

hodně nového 

 Mnozí se naučili spolupracovat s využitím 

cizího jazyka (angličtiny) 

 Kromě extrahovaného DNA jsme se sblížili 

s polskými studenty a užili si spoustu 

zábavy 


