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DNA:n eristäminen hedelmistä 
Työn tavoite Työn tavoitteena on tutustua DNA:n rakenteeseen sekä DNA:ta suojaaviin 
solun osiin. Työssä pyritään ymmärtämään ne biokemialliset perusteet, joiden ansiosta 
DNA on mahdollista eristää kudosnäytteestä. Työssä opetellaan luonnontieteellistä ajatte-
lutaitoa ja tutkimuksen tekemistä sekä harjoitellaan biologian tutkimusvälineistön käyttöä. 

Työn kesto 45-60 min. 

 

Taustatietoa 

Kaikkien elävien eliöiden pe-
rimä koostuu DNA:sta eli 
deoksiribonukleiinihaposta. 
DNA koostuu kahdesta toi-
siinsa liittyvästä ketjusta eli 
juosteesta. DNA-juosteen ra-
kenteessa on kolme tärkeää 
osaa: sokeri-, fosfaatti- ja 
emäsosa. Emäksiä on neljä 
erilaista: adeniini (A), guaniini 
(G), sytosiini (C) ja tymiini (T). 
Näiden neljän emäksen 
avulla solun perimään on kir-
jattu tieto siitä, miten sen pi-
tää toimia eri tilanteissa. 

DNA:n pakkautuminen pie-
neen tilaan on hyvin tärkeää, 
jotta se mahtuisi solun sisälle 
– esimerkiksi lähes jokaisessa ih-
misen solussa on keskimäärin kaksi metriä DNA:ta. DNA ja siinä kiinni olevat proteiinit 
ovat pakkautuneena solussa rihmamaisena kromatiinina. Solun jakautuessa kromatiini 
pakkautuu vielä tiiviimmin kromosomeiksi. Jokaisella lajilla on sille tyypillinen määrä kro-
mosomeja, esimerkiksi ihmisellä on 46, tomaatilla 24 kromosomia ja luumulla 48 kromo-
somia.  

DNA säilytetään solussa hyvin suojattuna. Jokaista elävää solua ympäröi fosfolipideistä eli 
rasvamolekyyleistä muodostuva solukalvo, joka suojaa koko solua ja samalla sen perimää. 
Kasvisoluja suojaa lisäksi solukalvon ulkopuolella oleva, selluloosasta koostuva soluseinä. 
Tumallisilla eliöillä, kuten kasveilla, sienillä ja eläimillä, suurin osa solun sisältämästä 
DNA:sta sijaitsee tumassa. Tuma on soluelin, jonka tehtävänä on säilyttää ja suojata 
DNA:ta. Tumaa ympäröi suojaava tumakotelo, joka koostuu fosfolipideistä. Tumallisten eli-
öiden soluissa jonkin verran DNA:ta on myös viherhiukkasissa ja mitokondrioissa. 

Kuva 1: DNA-juosteen rakenne 
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Tumattomilla eliöillä, kuten bakteereilla ja arkeoneilla, ei ole tumaa. Näillä eliöillä DNA si-
jaitsee solukalvon sisäpuolella solulimassa.  

DNA-molekyylien sisältämään tiedon avulla solu muokkaa ja kuljettaa aineita, viestii mui-
den solujen kanssa sekä lisääntyy. DNA:n kohtia, jotka ohjaavat solun toimintaa, kutsu-
taan geeneiksi. Useim-
miten geeni sisältää tie-
don tietyn proteiinin val-
mistamisesta. Prote-
iineja valmistetaan pro-
teiinisynteesin kautta: 
aluksi DNA:n sisältämä 
tieto kopioidaan RNA-
molekyyliin, ja varsinai-
nen proteiini kootaan 
aminohapoista RNA:n 
sisältämän tiedon pe-
rusteella. Proteiinit hoi-
tavat monia solun teh-
täviä. Ne välittävät vies-
tejä, kuljettavat aineita, 
helpottavat kemiallisia 
reaktioita sekä toimivat 
rakennusmateriaaleina.    

 

Pohdittavaksi ennen työtä 

1. Missä solun osassa DNA sijaitsee?  
2. Mitä solun osia pitää hajottaa, jotta DNA pääsisi ulos solusta?  
3. Mitä tehtäviä DNA:lla on soluissa? 

 

Työssä tarvittavat välineet 

- Tutkittavia hedelmiä (DNA eristyy helposti esimerkiksi avokadoista, kiivistä, mansi-
koista ja kypsistä banaaneista) 

- Minigrip-pusseja 
- Dekantterilaseja 
- Pasteur-pipettejä 
- Mittalaseja 
- Koeputkia 
- Koeputkitelineitä 
- Suppiloita 
- Suodatinpaperia 
- Nestesaippuaa tai astianpesuainetta 

Kuva	2:	Kasvisolun	rakenne.	Pääosa	DNA:sta	sijaitsee	tumassa.	Myös	viherhiuk-
kasissa	ja	mitokondrioissa	on	hieman	DNA:ta. 
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- Suolaa 
- Jääkylmää alkoholia (esim. Marinol tai Sinol) 
- Suojavarusteet: suojatakit ja -hanskat 

 

Työturvallisuus 

- Työn ajan on suositeltavaa käyttää suojahanskoja ja -takkia.  

 

Työohje 

1. Kuori hedelmä ja laita se minigrip-pussiin. Lisää pussiin noin 0,25-1,0 dl vettä he-
delmän koosta riippuen.  

2. Lisää pussiin loraus nestemäistä saippuaa ja 0,5 tl suolaa.  
3. Sulje muovipussi mahdollisimman tiiviisti niin, että sinne ei jää ilmaa. Puristele pus-

sia huolellisesti, kunnes hedelmän rakenne on täysin hajonnut. Älä rutista pussia 
liikaa, jottei pussiin synny vaahtoa. 

4. Inkuboi seosta eli anna seoksen tekeytyä 5-10 minuuttia pussissa. Valmistele tällä 
väliin suodatinlaitteisto laittamalla suodatinpussi suppiloon ja suppilo koeputkeen. 
Voit myös vastata työtä koskeviin kysymyksiin tällä välin. 

5. Kaada seos suodatinpussiin ja anna suodattua 10-15 minuuttia, tai kunnes suo-
dosta on tarpeeksi muodostamaan koeputkeen vähintään 1 cm korkuinen kerros. 

6. Käännä koeputki n. 45 asteen kulmaan ja pipetoi koeputken reunaa pitkin noin sen-
tin paksuinen kerros jääkylmää alkoholia. DNA ja siihen kiinnittyneet proteiinit saos-
tuvat suodoksen ja alkoholin val̈iselle rajapinnalle. 

 

Pohdittavaksi työn jälkeen 

1. Miksi näytteiden joukkoon lisaẗtiin saippualiuosta?  
2. Miksi DNA saatiin näkymään, kun seokseen lisaẗtiin alkoholia?  
3. DNA:n kanssa saostuu myos̈ monia proteiineja. Ota selvaä,̈ millaisia proteiineja 

DNA:ssa on kiinni ja miten niista ̈voitaisiin paäs̈ta ̈eroon. 


