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1. Sporządzanie i mieszanie roztworów 
1.1. Stężenia molowe i procentowe 

 

Mol jest jednostką podstawową układu SI będącą miarą liczności materii (atomów, jonów, 
elektronów itd.) wyrażoną jako liczba atomów znajdujących się w 12 gramach węgla izotopu 
12C i wynosi 6,022 × 1023. Masa molowa (M) to masa jednego mola danej substancji. 
Jednostką masy molowej jest g × mol-1. Między liczbą moli (n), masą molową substancji (M) 
i masą substancji (m) istnieje następująca zależność:  

𝑛 = #
$

  (1) 

 

gdzie:  n – liczba moli substancji [mol]; 

m – masa substancji [g]; 

M – masa molowa substancji [g × mol-1]. 

 

Stężenie molowe roztworu (Cm) to liczba moli danej substancji w 1 dm3 roztworu. Jednostką 
Cm jest mol × dm-3: 

𝐶# = &
'

  (2) 

 

gdzie: Cm – stężenie molowe substancji [mol × dm-3]; 

n – liczba moli substancji [mol]; 

V – objętość roztworu [dm3]. 

 

Jednostka stężenia molowego to [mol × dm-3], ale w praktyce laboratoryjnej bardzo często 
używa się skróconego oznaczenia „M”. Przykładowo, roztwór o stężeniu 0,5 [mol × dm-3] 
można oznaczyć jako roztwór 0,5 M – półmolowy. 

Uwzględniając zależność (1) otrzymujemy następujące równanie:  

𝐶# = #
'$

  (3) 

 

Stężenie procentowe roztworu (Cp) oznacza zawartość substancji rozpuszczonej w stosunku 
do całości roztworu, wyrażoną w postaci procentowej. Stężenie procentowe może zostać 
wyrażone na różne sposoby, np.: 

(a) stężenie procentowe masowe. Jest to stosunek masy danej substancji do masy całego 
roztworu (podanych w tej samej jednostce), wyrażony w postaci procentowej: 



𝐶() =
#*

#
× 100% (4) 

 

gdzie: CpA – stężenie procentowe masowe substancji A [%]; 

mA – masa substancji A [g]; 

m – masa roztworu (mieszaniny) [g]. 

 

Stężenie procentowe masowe można również zdefiniować jako liczbę gramów substancji 
w 100 gramach mieszaniny. Aby jednoznacznie wskazać, że podane stężenie procentowe 
jest stężeniem masowym, należy zastosować dodatkowy symbol, np. „% (w/w)”, 
„% mas.” lub „% wag.”. 

Zapis „10% (w/w) wodny roztwór glukozy” oznacza, że w 100 g roztworu znajduje się 
10 g glukozy i 90 g wody. 

(b) stężenie procentowe objętościowe. Jest to stosunek objętości danej substancji do 
objętości całego roztworu (podanych w tej samej jednostce), wyrażony w postaci 
procentowej: 

𝐶() =
'*
'
× 100%  (5) 

 

gdzie: CpA – stężenie procentowe objętościowe substancji A [%]; 

VA – objętość substancji A [dm3]; 

V – sumaryczna objętość wszystkich składników mieszaniny mierzona przed 
zmieszaniem [dm3]. 

 

Należy pamiętać, że objętość mieszaniny nie jest sumą objętości wszystkich substancji 
wchodzących w jej skład ze względu na zachodzące zjawisko kontrakcji objętości (nie 
zachodzi ono jedynie w przypadku roztworów idealnych). Dlatego też objętości 
poszczególnych składników należy mierzyć przed ich zmieszaniem w tych samych 
warunkach (temperatura i ciśnienie wpływają na zmiany objętości roztworów). 

Stężenie procentowe objętościowe można inaczej zdefiniować jako liczbę jednostek 
objętości substancji w 100 jednostkach objętości roztworu. Aby jednoznacznie wskazać, 
że podane stężenie procentowe jest stężeniem objętościowym należy zastosować 
dodatkowy symbol np. „% (v/v)”, „% obj.” lub „% vol.”. 

Przykładowo zapis „10% (v/v) wodny roztwór etanolu” oznacza, że został on 
sporządzony z 10 jednostek objętości (np. 10 ml) etanolu i 90 jednostek objętości 
(np. 90 ml) wody. 



(c) stężenie procentowe masowo-objętościowe oznaczane symbolem % (w/v) określa 
liczbę części masowych danej substancji przypadających na 100 części objętościowych 
mieszaniny. Najczęściej jest definiowane poprzez liczbę gramów substancji 
przypadającej na 100 ml roztworu, np. zapis „10% (w/v) wodny roztwór glukozy” 
oznacza, że w 100 ml roztworu znajduje się 10 g glukozy. Z formalnego punktu widzenia 
stosowanie zapisu procentowego w przypadku stosunku wagowo-objętościowego (w/v) 
jest nieprawidłowe, ponieważ stosunek ten jest wartością mianowaną (jednostka: 
g × ml-1), a przy pomocy procentów wyraża się jedynie wartości bezwymiarowe. 
Niemniej zapis % (w/v) jest powszechnie stosowany w laboratoriach biochemicznych. 

W przypadku roztworów wodnych o niskim stężeniu substancji rozpuszczonej, których 
gęstość niewiele odbiega od gęstości wody (100 ml roztworu waży ≈ 100 g) stosunki: 
wagowo/wagowy (w/w) i wagowo/objętościowy (w/v) są równe (lub prawie równe). 
Wraz ze wzrostem gęstości roztworu (roztwory o wysokim stężeniu substancji 
rozpuszczonej) różnica między stosunkami w/w i w/v rośnie. Aby zamienić stosunek w/w 
na w/v należy uwzględnić gęstość roztworu (d). 

 

Przykład 1: 

1 ml 10% (w/w) roztworu o gęstości 1,1 g × cm-3 waży 1,1 g, zatem 100 ml roztworu będzie 
ważyć 110 g. Jeżeli w 100 g roztworu jest 10 g substancji, to w 110 g (czyli 100 ml) będzie 
11 g. Tak więc zapis 10% (w/w) jest tożsamy z zapisem 11% (w/v). 

W przypadku potrzeby zamiany stężenia procentowego masowego na stężenie molowe lub 
odwrotnie (np. gdy stężenie odczynnika w postaci handlowej podano w stężeniu 
procentowym, a w stosowanej procedurze jest podane stężenie molowe) w celu przeliczenia 
stężeń stosuje się następujące równanie: 

𝐶$ = /01
233%$

 (6) 

 

gdzie: CM – stężenie molowe [mol × dm-3]; 

Cp – stężenie procentowe masowe [%]; 

d – gęstość roztworu [g × dm-3]; 

M – masa molowa substancji [g × mol-1]. 

 

Należy pamiętać o zachowaniu właściwych jednostek dla wartości podanych w równaniu (6), 
aby przeliczenie stężeń było poprawne. 

 

 



1.2. Rozcieńczenia roztworów 

Aby obliczyć ilość stężonego (początkowego) roztworu dowolnej substancji (Cpoczątkowe) 
potrzebnego do sporządzenia określonej objętości roztworu rozcieńczonego, czyli o pewnym 
stężeniu końcowym substancji (Ckońcowe), należy obliczyć ile razy należy rozcieńczyć roztwór 
stężony (Cpoczątkowe ÷ Ckońcowe), a następnie podzielić objętość końcową roztworu (Vkońcowa) 
przez wyznaczone rozcieńczenie roztworu stężonego. Otrzymany wynik będzie objętością 
stężonego (początkowego) roztworu (Vpoczątkowa), którą należy dopełnić rozcieńczalnikiem (np. 
wodą dejonizowaną) do objętości końcowej (Vkońcowa). W przypadku sporządzania roztworów 
wieloskładnikowych potrzebną objętość stężonych substancji należy wyznaczać niezależnie; 
po zsumowaniu wszystkich objętości mieszaninę należy dopełnić rozcieńczalnikiem do 
żądanej końcowej objętości. 

 

Przykład 2:  

Aby przygotować 1000 ml 25 mM roztworu sacharozy mając do dyspozycji 200 mM roztwór 
sacharozy, należy najpierw obliczyć ile razy trzeba rozcieńczyć stężony roztwór sacharozy, 
czyli wyznaczyć stosunek stężenia początkowego do końcowego roztworu: 200 ÷ 25 = 8. Tak 
więc 200 mM roztwór sacharozy należy rozcieńczyć 8 razy. Objętość końcowa to 1000 ml, 
czyli do sporządzenia takiej ilości roztworu potrzebujemy 1000 ml ÷ 8 = 125 ml stężonego 
roztworu sacharozy i dopełnić go wodą dejonizowaną do końcowej objętości 1000 ml. 

 

Przykład 3: 

W celu dokonania 10-krotnego rozcieńczenia (R) roztworu, np. mając 10 mM roztwór 
wyjściowy i chcąc otrzymać 2 ml (Vkońcowa) 1 mM roztworu końcowego, należy zmieszać ze 
sobą 2 ml ÷ 10 = 0,2 ml (Vkońcowa ÷ R = Vpoczątkowa) roztworu wyjściowego i 1,8 ml wody 
dejonizowanej. Innymi słowy, należy zmieszać ze sobą 1 objętość roztworu wyjściowego 
i 9 objętości wody dejonizowanej. 

W celu dokonania większych rozcieńczeń (szczególnie dla małych objętości końcowych 
roztworu), należy wykonywać je etapami, np. dla 50-krotnego rozcieńczenia, wpierw 
wykonujemy 10-krotne rozcieńczenie, a następnie z tak otrzymanego roztworu 
przygotowujemy 5-krotne rozcieńczenie. Końcowy roztwór jest więc rozcieńczony 10 × 5, 
czyli 50-krotnie. 

 

Przy rozwiązywaniu zadań dotyczących mieszania dwóch roztworów o niezerowej zawartości 
substancji rozpuszczonej, przydatna jest metoda krzyżowa. Załóżmy, że mamy dwa roztwory 
o znanym stężeniu C1 i C2, które spełniają warunek C1 > C2. Poprzez zmieszanie tych dwóch 
roztworów możemy uzyskać roztwór o stężeniu C3, znajdującym się w przedziale C1 > C3 > C2. 
Aby obliczyć objętości roztworów o stężeniach C1 i C2 potrzebnych do sporządzenia 
określonej objętości roztworu C3 stosujemy następujący schemat: 



 

 

 

 

 

 

Na podstawie tego diagramu można zapisać następującą zależność: 

 

45
46
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	  (7) 

 

gdzie:  R1 i R2 – liczba części roztworów o stężeniu C1 i C2; 

C1, C2, C3 – stężenia roztworów wyjściowych C1 i C2 oraz roztworu końcowego C3. 

 

Wartości R1 i R2 możemy odczytać bezpośrednio z diagramu: 

 

Przykład 4: 

Oblicz w jakich proporcjach należy zmieszać roztwory 20% i 5% aby uzyskać roztwór 7%. 
Ile ml każdego z roztworów należy odmierzyć, aby uzyskać 500 ml roztworu 7%? 

 

Niech C1 = 20%, C2 = 5% i C3 = 7%. Korzystając z metody krzyżowej uzupełniamy graf: 
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C3 – C2 = R1 = liczba części roztworu C1 

C1 – C3 = R2 = liczba części roztworu C2 
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= R1 = liczba części roztworu C1 

 = R2 = liczba części roztworu C2 



Tak więc, aby uzyskać roztwór 7% należy zmieszać roztwór 20% i 5% w proporcjach 2 do 14. 
Aby obliczyć ile ml każdego z roztworów należy odmierzyć do uzyskania 500 ml roztworu 7% 
należy rozwiązać następujące równanie: 

 

2𝑥 + 14𝑥 = 500	𝑚𝑙 

16𝑥 = 500	𝑚𝑙 

𝑥 = 31,25	𝑚𝑙 

 

Wartość 𝑥 jest 1 częścią objętości końcowej roztworu. Aby przygotować 500 ml 7% roztworu 
należy wziąć dwie części roztworu 20%, czyli 2 × 31,25 ml = 62,5 ml oraz 14 części 
roztworu 5%, czyli 14 × 31,25 ml = 437,5 ml. 

Metodę tę można również stosować do obliczania proporcji roztworów przy ich 
rozcieńczaniu. Wtedy za C2 podstawiamy 0% (stężenie rozcieńczanej substancji w 
rozcieńczalniku). 

 

Przykład 5: 

Opisz jak z 20% wodnego roztworu otrzymać 1200 ml roztworu 8%. 

 

Niech C1 = 20%, C2 = 0% i C3 = 8%. Korzystając z metody krzyżowej uzupełniamy graf: 

 

Tak więc, aby uzyskać roztwór 8% należy zmieszać roztwór 20% i wodę dejonizowaną 
w proporcjach 8 do 12.  

Aby obliczyć ile ml każdego z roztworów trzeba odmierzyć do uzyskania 1200 ml 
roztworu 8%, należy rozwiązać następujące równanie: 

 

8𝑥 + 12𝑥 = 1200	𝑚𝑙 

20𝑥 = 1200	𝑚𝑙 

𝑥 = 60	𝑚𝑙 

20 

0 

8 

8 

12 

C3 – C2 = R1 = liczba części roztworu C1 

C1 – C3 = R2 = liczba części roztworu C2 



 

Wartość 	𝑥  jest 1 częścią objętości końcowej roztworu. Aby przygotować 1200 ml 8% 
roztworu należy wziąć osiem części roztworu 20%, czyli 8 × 60 ml = 480 ml oraz 12 części 
wody dejonizowanej czyli 12 × 60 ml = 720 ml. 

 

 

2. Spektrofotometria 

 

Spektrofotometria to dział analizy chemicznej, w której podstawą ilościowego i jakościowego 
oznaczania substancji w roztworze jest jej zdolność do pochłaniania (absorpcji) światła 
o określonej długości fali, a więc wykazywanie przez nią zabarwienia – wrażenie barwy 
związków chemicznych jest efektem pochłaniania przez nie fal z pewnych zakresów światła 
widzialnego (VIS). Oprócz substancji barwnych, spektrofotometrycznie można oznaczać także 
substancje bezbarwne, jeśli wykazują one zdolność do absorpcji promieniowania w zakresie 
nadfioletowym (UV) lub możliwe jest ich ilościowe przekształcenie w pochodne barwne lub 
absorbujące UV. Często, gdy jedna reakcja nie prowadzi do powstania barwnego produktu 
lub absorbującego w UV, stosuje się dodatkową reakcję przekształcającą produkt pierwszej 
reakcji w taki produkt końcowy.  

 

Absorbancja to wielkość fizyczna równa logarytmowi dziesiętnemu stosunku natężenia 
światła padającego na badany ośrodek (np. roztwór) do natężenia światła po przejściu przez 
ten ośrodek (Ryc. 2.1): 

Ryc. 2.1. Ilustracja zjawiska absorpcji 
światła przez roztwór. Szczegóły w tekście. 



𝐴 = logIJK
J
L (1) 

 

gdzie: 

A – absorbancja [jednostka bezwymiarowa]; 

I0 – natężenie światła padającego na ośrodek absorbujący [lx]; 

I – natężenie światła po przejściu przez ośrodek absorbujący [lx]. 

 

Prawo Lamberta-Beera wiąże ze sobą wartości absorbancji i stężenia molowego badanej 
substancji: 

𝐴 = 𝜀𝐶𝑙	 (2) 

 

gdzie: 

A – absorbancja roztworu przy danej długości fali [jednostka bezwymiarowa]; 

ε – wartość charakteryzująca substancję – molowy współczynnik absorpcji dla danego 
związku przy danej długości fali [M-1 × cm-1]; 

C – stężenie molowe substancji w badanym roztworze [mol × dm-3, M]; 

𝑙 – długość drogi fali świetlnej przechodzącej przez roztwór [cm]. 

 

Uwagi: 

1) W większości przypadków w pomiarach spektrofotometrycznych stosuje się milimolowy 
współczynnik absorpcji ε, którego jednostką jest mM-1 × cm-1. W konsekwencji obliczone 
wartości stężenia molowego substancji są wyrażone w milimolach na litr [mM]; 

2) Jeżeli wartość długości drogi świetlnej (𝑙) nie jest podana, to domyślnie jest to 1 cm. 

W analizie ilościowej z wykorzystaniem spektrofotometrii stosuje się dwa główne podejścia 
metodyczne: 

a) w przypadku, gdy współczynnik absorpcji (ε) badanego związku jest znany, stosuje się 
bezpośrednio prawo Lamberta-Beera (równanie 2). Należy jednak pamiętać, że wzrost 
absorbancji roztworu w zależności od stężenia badanej substancji jest nieliniowy 
(przykład 1, p. niżej). W przypadku, gdy absorbancja badanego roztworu jest większa od 
1, należy badany roztwór rozcieńczyć, zmierzyć ponownie jego absorbancję, 
a wprowadzone rozcieńczenie uwzględnić przy obliczaniu stężenia molowego substancji.  

b) w przypadku, gdy współczynnik absorpcji (ε) badanego związku jest nieznany, stosuje się 
metodę tzw. krzywej wzorcowej, która polega na przygotowaniu serii roztworów 



związku chemicznego o znanym stężeniu (roztwory wzorcowe) i zmierzenia ich 
absorbancji. Na podstawie uzyskanych danych wykreśla się zależność absorbancji od 
stężenia (lub zawartości) substancji – tzw. krzywą wzorcową, która pozwala 
na porównywanie (w obrębie jej prostoliniowego przebiegu) absorbancji substancji 
badanej o nieznanym stężeniu z wartościami absorbancji roztworów wzorcowych. 
Podobnie jak opisano w podpunkcie (a), w przypadku, gdy absorbancja badanej próbki 
znajduje się poza zakresem prostoliniowym krzywej wzorcowej, próbkę należy 
rozcieńczyć i ponownie dokonać pomiaru absorbancji (przykład 2, p. niżej). 

W przypadku stosowania reakcji barwnej w celu ilościowego oznaczenia bezbarwnej 
substancji, stosujemy metodę krzywej wzorcowej. Warunkiem koniecznym jest identyczne 
traktowanie (objętość stosowanych odczynników, czas inkubacji itp.) serii roztworów 
substancji wzorcowej oraz badanych próbek w trakcie procedury reakcji barwnej. Jeżeli 
absorbancja badanej próbki znajduje się poza zakresem prostoliniowym krzywej wzorcowej, 
nie można rozcieńczać próbki w celu ponownego zmierzenia absorbancji. Takie 
postępowanie spowoduje błąd pomiaru, ponieważ przy nadmiarze badanej (bezbarwnej) 
substancji powstawanie barwnych pochodnych następuje zazwyczaj w sposób 
niestechiometryczny. Aby poprawnie zmierzyć stężenie badanej substancji należy ponownie 
wykonać (w identyczny sposób) reakcję barwną stosując mniejszą ilość badanej (bezbarwnej) 
próbki (np. poprzez jej rozcieńczenie). 

 

Przykład 1: 

Wykonano pomiary absorbancji przy 420 nm roztworów heksacyjanożelazianu(III) potasu, 
K3[Fe(CN)6] o stężeniach w zakresie 0,1-5 mM. Milimolowy współczynnik absorbcji (ε) dla 
tego związku dla długości fali światła 420 nm wynosi 1,04 mM-1 × cm-1. W przypadku stężeń 
poniżej 1 mM (Ryc. 2.2A, p.niżej) dane pomiarowe (czarne kwadraty) pokrywają się 
z obliczeniami wg równania 2 (Ryc. 2.2A, czerwona linia). Natomiast w przypadku stężeń 
powyżej 1 mM (Ryc. 2.2B, p.niżej) wartości absorbancji są znacznie mniejsze (Ryc. 2.2B, 
czerwona linia) niż to wynika z prawa Lamberta-Beera (Ryc. 2.2B, niebieska linia); np. dla 
stężenia 5 mM zmierzona wartość absorbancji wynosi 3,52 w stosunku do wartości 
oczekiwanej 5,20. Po wykonaniu 10-krotnego rozcieńczenia roztworu 5 mM jego 
absorbancja wyniosła 0,52 (Ryc. 2.2B, czerwony trójkąt), co jest zgodne z wartością 
oczekiwaną. 



 

 

 

 

 

 

Ryc. 2.2. Zależność pomiędzy absorbancją przy 420 nm a stężeniem 
molowym K4[Fe(CN)6] dla zakresu stężeń 0,1–1 mM (A) oraz 0,1–5 mM (B). 
Szczegółowy opis w tekście. 

A 

B 



Przykład 2: 

W celu pomiaru zawartości barwnego związku X w próbkach biologicznych zastosowano 
metodę krzywej wzorcowej. Przygotowano roztwory wzorcowe substancji X w stężeniach od 
20 do 220 µM i zmierzono ich absorbancję przy długości fali 540 nm. Na Ryc. 2.3 
przedstawiono zależność absorbancji od stężenia dla substancji X (czarne kwadraty). 
Z przebiegu punktów widzimy, że odcinek prostoliniowy występuje w zakresie stężeń 20-
140 µM (linia przerywana) i tylko ten fragment może być wykorzystany do wyznaczania 
stężenia substancji X. Na Ryc. 2.3 odłożono dwa punkty pomiarowe dla próbek zawierających 
nieznaną ilość substancji X. W przypadku próbki #1 (zielone koło) jej absorbancja (A = 0,2) 
znajduje się w zakresie prostoliniowego odcinka krzywej wzorcowej i stężenie substancji X 
można odczytać bezpośrednio z wykresu (CM = 87 µM). W przypadku próbki #2 (niebieski 
trójkąt) jej absorbancja (A = 0,34) znajduje się poza zakresem prostoliniowym krzywej 
wzorcowej i nie można odczytać stężenia substancji X z wykresu. Aby to zrobić, próbkę #2 
należy rozcieńczyć, ponownie zmierzyć absorbancję i przy obliczeniach uwzględnić 
rozcieńczenie. 

 

 

Ryc. 2.3. Wyznaczanie stężenia badanej substancji w próbce 
metodą krzywej wzorcowej. Szczegółowy opis w tekście. 

#1 

#2 



3. Pomiary aktywności enzymatycznej 
 

3.1. Jednostki aktywności enzymatycznej 

Podstawową jednostką aktywności enzymatycznej jest międzynarodowa jednostka 
aktywności enzymatycznej U, której wymiarem jest liczba µmoli powstałego produktu 
w ciągu jednej minuty [µmol × min-1] w warunkach optymalnych i przy wysyceniu enzymu 
substratem. Inną wielkością charakteryzującą aktywność enzymatyczną bezpośrednio 
związaną z czystością preparatu enzymatycznego jest aktywność właściwa. Definiuje się ją 
jako liczbę jednostek aktywności enzymatycznej U na 1 mg białka w preparacie 
enzymatycznym [U × mg-1]. 

 

3.2. Pomiar aktywności enzymatycznej 

W celu określenia aktywności enzymu należy dobrać odpowiednio wysokie stężenie 
substratu, tak aby jego ilość nie była czynnikiem limitującym reakcję. Ponieważ jednostka 
aktywności enzymatycznej jest związana z upływem czasu, w celu zmierzenia tej aktywności 
należy wykonać od kilku do kilkunastu pomiarów absorbancji od momentu rozpoczęcia 
reakcji. Przygotowując mieszaninę reakcyjną należy zmieszać wszystkie jej składniki poza 
substratem i pozostawić na około 1–2 minuty. Takie postępowanie ma na celu: 
(i) ustabilizowanie temperatury wszystkich składników mieszaniny, tak aby aktywność 
enzymu nie była ograniczona temperaturą; (ii) usunięcie endogennego substratu, którego 
obecność będzie zaburzać pomiar aktywności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
pomiarów aktywności enzymów w lizatach komórkowych. 

Przed dodaniem substratu należy zmierzyć absorbancję w czasie t = 0, aby określić punkt 
odniesienia. Reakcję enzymatyczną rozpoczynamy dodaniem substratu o znanym stężeniu. 
Dalsze pomiary absorbancji zależą od sposobu wykrywania aktywności enzymu. Jeżeli 
jesteśmy w stanie określić bezpośrednio zmiany absorbancji jednego z reagentów, ponieważ 
wykazuje on specyficzną absorbcję w zakresie UV-VIS, i znamy stechiometrię reakcji, 
możemy monitorować zmiany absorbancji (w stałych odstępach czasowych) bezpośrednio 
w kuwecie pomiarowej umieszczonej cały czas w komorze spektrofotometru. Inną 
możliwością jest pobieranie określonej objętości próbek mieszaniny reakcyjnej i dodanie 
odczynnika, który zahamuje aktywność enzymu, tym samym utrwalając stężenia reagentów 
w danym czasie reakcji. Następnie należy zmierzyć absorbancję próbki i obliczyć aktywność 
enzymatyczną pamiętając o rozcieńczeniach spowodowanych wprowadzeniem dodatkowej 
substancji. 

Jeżeli żaden z reagentów nie wykazuje specyficznej absorpcji w zakresie promieniowania UV-
VIS, konieczne jest wykonanie (jeżeli to możliwe) reakcji barwnej. W tym celu należy 
w równych odstępach czasowych pobierać próbki mieszaniny reakcyjnej i dodawać do nich 
odczynnik hamujący aktywność enzymu. Następnie wykonujemy reakcję barwną i stosujemy 
metodę krzywej wzorcowej. 



 

3.3. Obliczanie aktywności enzymatycznej 
 

Dysponując wartościami absorbancji zmierzonymi w trakcie trwania reakcji enzymatycznej, 
możemy wykreślić zależność absorbancji od czasu (Ryc. 3.1). 
 

Następnie postępujemy wg poniższego schematu: 
1) z prostoliniowego początkowego odcinka wykresu wyznaczamy szybkość początkową 

reakcji V0 [Δ A × min-1]. 
2) Stosując prawo Lamberta-Beera (lub metodę krzywej wzorcowej) obliczamy zmianę 

stężenia molowego produktu (uwzględniając stechiometrię reakcji) w ciągu jednej 
minuty. 

3) Znając zmianę stężenia molowego na minutę [CM × min-1] obliczamy aktywność 
enzymatyczną U [µmol × min-1]. Aby tego dokonać musimy znać objętość mieszaniny 
w jakiej zachodziła reakcja. 

4) Jeżeli znamy zawartość białka w badanej próbce możemy policzyć aktywność właściwą 
[U × mg-1]. 

 

Ryc. 3.1. Zależność zmian absorbancji od czasu dla przykładowej 
reakcji enzymatycznej. Czerwona linia wskazuje początkowy 
odcinek prostoliniowy reakcji. Wartości absorbancji zostały 
znormalizowane do 0 w t = 0. 
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Obliczanie aktywności enzymatycznej ilustrują poniższe przykłady. 

Przykład 1: 

Badano aktywność enzymu β-galaktozydazy stosując analog substratu ONPG (o-nitrofenylo-
b-D-galaktopiranozyd), który po hydrolizie uwalnia barwny produkt reakcji. Mieszanina 
reakcyjna zawierała 50 µl enzymu, a całkowita objętość mieszaniny (wraz z substratem) 
wynosiła 5 ml. Po dodaniu substratu i wymieszaniu, natychmiast pobrano 1 ml mieszaniny 
i dodano do próbówki zawierającej 200 µl 1M węglanu sodu (inhibitor reakcji). Następnie co 
30 s pobierano po 1 ml mieszaniny reakcyjnej (w sposób podany powyżej), aż do opróżnienia 
naczynia reakcyjnego. Następnie zmierzono absorbancję pozyskanych pięciu próbek przy 
długości fali świetlnej 420 nm (Ryc. 3.2A). Wiedząc, że milimolowy współczynnik absorpcji 
dla barwnego produktu reakcji wynosi 3,5 mM-1 × cm-1 oblicz aktywność badanego enzymu.   

Ryc. 3.2. (A) Wartości absorbancji zmierzone w trakcie reakcji enzymatycznej 
katalizowanej przez β-galaktozydazę. (B) wyznaczenie początkowego 
prostoliniowego odcinka reakcji. 

A 

B 



Rozwiązanie: 

1) Pierwszym krokiem jest wyznaczenie początkowego prostoliniowego odcinka reakcji. 
Na Ryc. 3.2A widzimy, że przyrost absorbancji jest liniowy przez cały okres 
monitorowania reakcji. Wykreślamy więc linię prostą przechodzącą przez wszystkie 
punkty (Ryc. 3.2B) i odczytujemy zmianę absorbancji w ciągu 1 minuty. Wynosi ona 
0,238 jednostek absorbancji × min-1. 

2) Stosując prawo Lamberta-Beera obliczamy zmianę stężenia produktu na minutę w 
kuwecie pomiarowej: 

𝐴 = 𝜀𝐶𝑙 

𝐶 = 	
𝐴
𝜀𝑙 

 

𝐶 = 	
0,238
3,5	 × 1 

 

𝐶 = 0,068	[𝑚𝑀	𝑚𝑖𝑛82] 

3) Naszym celem jest obliczenie aktywności enzymu, który znajdował się w komorze 
reakcyjnej. Musimy więc uwzględnić wszystkie rozcieńczenia dokonane w trakcie 
procedury pomiarowej. W naszym przypadku 1 ml mieszaniny reakcyjnej był dodawany 
do 200 µl węglanu sodu. Dokonaliśmy więc rozcieńczenia 1,2 razy. Musimy je 
uwzględnić w obliczeniach: 

𝐶 = 0,068	 × 	1,2	[𝑚𝑀	𝑚𝑖𝑛82] 

𝐶 = 0,082	[𝑚𝑀	𝑚𝑖𝑛82] 

Powyższa wartość jest zmianą stężenia produktu na minutę w mieszaninie reakcyjnej. 

4) Kolejnym krokiem jest przeliczenie powyższego wyniku na jednostkę U [µmol × min-1]. 
W wymiarze jednostki U występuje liczba moli, a nie stężenie molowe. Musimy więc 
uwzględnić objętość, w jakiej zachodziła reakcja. W tym przypadku jest to 5 ml. 
Z definicji stężenia molowego wiemy, że roztwór o stężeniu 1 M zawiera 1 mol 
substancji w 1 dm3. 

W tym przypadku, jeżeli: 

0,082	𝑚𝑚𝑜𝑙 znajduje się w 1	𝑑𝑚T 

to: 

𝑥	𝑚𝑚𝑜𝑙 znajduje się w 0,005	𝑑𝑚T	(5	𝑚𝑙) 

rozwiązując powyższą proporcję otrzymujemy wynik: 

0,00041	[𝑚𝑚𝑜𝑙	 ×	𝑚𝑖𝑛82] = 0,41	[𝜇𝑚𝑜𝑙	 × 	𝑚𝑖𝑛82] 



Jest to aktywność enzymu znajdującego się w mieszaninie reakcyjnej, czyli w tym przypadku 
w 50 µl (0,05 ml) roztworu enzymu. 

Aktywność enzymu najczęściej wyraża się jako ilość U × ml-1, a więc w przeliczeniu na mililitry 
będzie to: 

0,41	 × 20 = 𝟖, 𝟐	𝑼	 ×	𝒎𝒍8𝟏 

 

Przykład 2: 

Oznaczano aktywność enzymu – dehydrogenazy mleczanowej (LDH) – w 1 ml frakcji lizatu 
komórkowego, mierząc zmiany absorbancji NADH (jednego z reagentów) w czasie przy 
340 nm. Reakcję wykonano dla 20 µl lizatu, a całkowita objętość kuwety wynosiła 2 ml. Jaka 
jest aktywność całkowita i właściwa badanej frakcji lizatu, jeśli stwierdzono, że 20 µl lizatu 
zawiera 30 µg białka? Milimolowy współczynnik absorbcji dla NADH e = 6,22 mM–1 cm–1. 
Wyniki wyraź w jednostkach U. 

Czas [min] 0 1 2 3 4 5 6 

Absorbancja 0,020 0,144 0,280 0,394 0,520 0,560 0,600 

 

Rozwiązanie: 

1) Wykreślamy zależność absorbancji od czasu (Ryc. 3.3). Widzimy, że odcinek prostoliniowy 
obejmuje 4 pierwsze minuty reakcji. Na podstawie tego odcinka obliczamy zmianę 
absorbancji w ciągu 1 minuty. Wynosi ona 0,125 jednostek absorbancji × min-1.  

Ryc. 3.3. Wartości absorbancji zmierzone w 
trakcie reakcji enzymatycznej katalizowanej 
przez LDH. 



2) Stosując prawo Lamberta-Beera, obliczamy zmianę stężenia produktu na minutę 
w kuwecie pomiarowej:  

𝐴 = 𝜀𝐶𝑙 

𝐶 =	
𝐴
𝜀𝑙 

𝐶 =	
0,125

6,22	 × 1 

𝐶 = 0,02	[𝑚𝑀	𝑚𝑖𝑛82] 

3) Reakcja była prowadzona bezpośrednio w kuwecie. Nie dokonano więc żadnych 
rozcieńczeń i wobec tego wartość: 

𝐶 = 0,02	[𝑚𝑀	𝑚𝑖𝑛82] 

jest zmianą stężenia produktu na minutę w mieszaninie reakcyjnej. 

4) Kolejnym krokiem jest przeliczenie powyższego wyniku na jednostkę U [µmol × min-1]. 
W wymiarze jednostki U występuje liczba moli a nie stężenie molowe. Musimy więc 
uwzględnić objętość, w jakiej zachodziła reakcja. W tym przypadku jest to 2 ml. Z definicji 
stężenia molowego wiemy, że roztwór o stężeniu 1M zawiera 1 mol substancji w 1 dm3. 

W tym przypadku, jeżeli: 

0,02	𝑚𝑚𝑜𝑙 znajduje się w 1	𝑑𝑚T 

to: 

𝑥	𝑚𝑚𝑜𝑙 znajduje się w 0,002	𝑑𝑚T	(2	𝑚𝑙) 

rozwiązując powyższą proporcję otrzymujemy wynik: 

0,00004	[𝑚𝑚𝑜𝑙	 ×	𝑚𝑖𝑛82] = 0,04	[𝜇𝑚𝑜𝑙	 × 	𝑚𝑖𝑛82] 

Jest to aktywność LDH w lizacie dodanym do mieszaniny reakcyjnej, czyli w tym 
przypadku w 20 µl. 

5) Aby obliczyć całkowitą aktywność enzymu we frakcji lizatu (= 1 ml), należy pomnożyć 
aktywność w kuwecie (dla 20 µl lizatu) przez 50: 

0,04	 × 50 = 2	𝑈 

6) Aby obliczyć aktywność właściwą LDH w lizacie należy najpierw obliczyć całkowitą 
zawartość białka we frakcji lizatu. Wiemy, że w 20 µl lizatu znajduję się 30 µg białka. Tak 
więc w 1 ml będzie to: 

30	𝜇𝑔 × 50 = 1500	𝜇𝑔 = 1,5	𝑚𝑔 

7) Aktywność właściwa to aktywność całkowita frakcji dzielona przez całkowitą zawartość 
białka [U × mg-1]. W tym przypadku będzie to: 

2	𝑈 ÷ 1,5	𝑚𝑔 = 1,33	𝑈 × 𝑚𝑔82 



4. Wirowanie 

Wirowanie to proces wykorzystujący działanie siły odśrodkowej do rozdzielania mieszanin 
niejednorodnych np. ciał stałych z cieczami. W biologii, biochemii i biologii molekularnej 
wirowanie jest skuteczną i powszechnie stosowaną metodą do rozdzielania komórek, 
organelli i makrocząsteczek. Proces rozdziału następuje poprzez wprowadzenie mieszaniny 
w ruch obrotowy – cząstki poruszając się po okręgu o określonym promieniu podlegają 
działaniu przyspieszenia odśrodkowego, co powoduje ich osadzanie (sedymentację). 
Szybkość sedymentacji cząstki jest zależna od jej masy, kształtu i gęstości. Im większa masa 
i gęstość cząstki, tym mniejsze przyspieszenie odśrodkowe jest niezbędne do jej 
sedymentacji. 
Proces wirowania prowadzi się w urządzeniach zwanych wirówkami, napędzanych silnikiem 
elektrycznym o regulowanej szybkości obrotów. W komorze wirówki znajduje się połączony 
z silnikiem rotor, w którym umieszcza się pojemniki (probówki) zawierające rozdzielaną 
mieszaninę. Wirówki mogą być wyposażone w system chłodzenia, który jest niezbędny przy 
wirowaniu próbek wrażliwych na wysoką temperaturę. W laboratoriach biochemicznych 
najczęściej spotykanym typem rotora jest rotor stałokątowy, w którym probówka jest 
umieszczona pod stałym kątem (wartości kąta mieszczą się najczęściej w zakresie 45-60°) 
w trakcie całego procesu wirowania. Wypełnione probówki wirówkowe muszą być szczelnie 
zamknięte, mieć taką samą masę (po napełnieniu próbką) oraz należy je równomiernie 
rozmieścić w rotorze np. dwie probówki o takiej samej masie umieszczamy naprzeciwko 
siebie. 
Po zakończeniu klasycznego procesu wirowania otrzymujemy: (a) osad, zawierający cząstki, 
które uległy sedymentacji przy zastosowanym przyspieszeniu odśrodkowym; (b) supernatant, 
czyli ciecz znajdującą się nad osadem. W zależności od rodzaju próbki osad uzyskany po 
wirowaniu może mieć różną barwę i konsystencję – im bardziej zwarty osad, tym łatwiej 
oddzielić go od supernatantu (np. poprzez dekantację lub odciągniecie supernatantu pipetą).  
W praktyce laboratoryjnej można spotkać dwa sposoby określania przyspieszenia 
odśrodkowego: 
a) liczba obrotów na minutę = RPM (ang. revolutions per minute), jest to liczba obrotów 

wykonywana przez rotor w ciągu minuty, 
b) względna siła odśrodkowa = RCF (ang. relative centrifugal force), jest to wielokrotność 

przyspieszenia ziemskiego g. 
Wartości RPM i RCF nie są sobie liczbowo równe, ponieważ wraz ze wzrostem promienia 
rotora rośnie również przyspieszenie odśrodkowe. W opisach procedur spotykamy zazwyczaj 
wartości RCF, natomiast w wirówkach nastawianym parametrem jest zazwyczaj wartość 
RPM. Znając jedną z tych wartości oraz promień rotora możemy dokonać przeliczenia według 
poniższego wzoru: 
 

𝑅𝐶𝐹 = 1,12	 × 𝑟 × d
𝑅𝑃𝑀
1000f

g

 

 
gdzie: 
RCF – względna siła odśrodkowa [wielokrotność g]; 
r – promień rotora [mm]; 
RPM – liczba obrotów na minutę [min-1]. 
 
 



Dwa główne zastosowania wirowania w biochemii to: 

a) Oddzielanie wytrąconych makrocząsteczek 
W trakcie procedur izolacji np. białek, kwasów nukleinowych, substancji 
drobnocząsteczkowych wykorzystuje się różnice w rozpuszczalności określonych grup 
związków w różnych rozpuszczalnikach. Np. dodanie acetonu powoduje wytrącenie 
z roztworu białek, które można osadzić za pomocą wirowania.  

b) Izolacja organelli komórkowych 
Podstawową metodą izolacji organelli jest wirowanie różnicowe zhomogenizowanej 
tkanki (zwierzęcej/roślinnej). Polega ono na stosowaniu coraz większych prędkości 
obrotowych wirówki, czyli zwiększaniu przyspieszenia odśrodkowego, co umożliwia 
kolejno osadzenie jąder, chloroplastów (komórka roślinna), mitochondriów oraz frakcji 
mikrosomalnej (aparat Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, plazmalemma, tonoplast), 
pozostawiając ostatecznie cytozol w supernatancie. Organella te różnią się 
współczynnikami sedymentacji i odpowiedni dobór szybkości obrotowych i czasów 
wirowania umożliwia ich separację. 

 
Tabela 1. Warunki optymalne do uzyskania określonych organelli metodą wirowania 
różnicowego 

 Przyspieszenie odśrodkowe 
[wielokrotność g] Czas wirowania [min] 

Jądra* 600 5 
Chloroplasty 2 000 10 
Mitochondria 10 000 20 
Frakcja mikrosomalna 50 000 30 

* w przypadku komórek roślinnych, w szczególności izolowanych z liści, w celu uzyskania 
jąder komórkowych homogenat należy wirować przy przyspieszeniu 200 g przez 2 min, 
aby uniknąć zanieczyszczenia frakcją chloroplastową. 

 
Metoda ta jednak nie pozwala na uzyskanie bardzo czystej frakcji określonego organellum. 
Cząstki biologiczne mogą tworzyć agregaty (złożone z jednakowych cząstek lub ich 
mieszanin) posiadające inne parametry fizyczne, wpływające na współczynnik sedymentacji. 
W efekcie agregaty cząstek znajdą się w innej frakcji niż same cząstki (gdyby nie utworzyły 
agregatów), co powoduje zanieczyszczenie frakcji. Aby temu zapobiec, należy tak 
zoptymalizować proces izolacji, aby zminimalizować procesy agregacji (np.: filtrowanie, 
dodatek niewielkiej ilości delikatnych detergentów). Do uzyskania czystych preparatów 
organelli frakcje uzyskane metodą wirowania różnicowego należy poddać procedurze 
oczyszczania (patrz poniżej), której wybór zależy głównie od rodzaju izolowanego organellum, 
a także od celu, w którym zostanie ono wykorzystane. 

Bardziej skomplikowane metody wirowania obejmują ultrawirowanie (wirowanie przy 
względnej sile odśrodkowej >50 000 g) w gradiencie gęstości, zwane także wirowaniem 
zonalnym (strefowym). Gradient może być uformowany z roztworów cukrów (najczęściej 
sacharozy), polimerów (Percoll, Ficoll, glikol polietylenowy) lub soli (chlorek cezu) o różnej 
gęstości. Odpowiedni dobór parametrów wirowania w gradiencie gęstości umożliwia nie 
tylko otrzymanie organelli o wysokiej czystości, ale również rozdzielenie białek czy kwasów 
nukleinowych, a nawet ustalenie ich masy molekularnej. 



 
5. Oczyszczanie kwasów nukleinowych 
W wielu metodach stosowanych do oczyszczania kwasów nukleinowych wykorzystuje się ich 
szczególne właściwości: długość cząsteczki i duży ładunek ujemny. Niezależnie od metody 
stosowanej do oczyszczania kwasów nukleinowych, należy zachować ostrożność, by nie 
uszkodzić mechanicznie cząsteczek.  
W komórkach liczne białka oddziałują z kwasami nukleinowymi, dlatego kluczowym etapem 
w trakcie oczyszczania kwasów nukleinowych jest skuteczne usunięcie białek. Oczyszczanie 
kwasów nukleinowych (przede wszystkim DNA) można podzielić na następujące etapy: 
1) homogenizacja materiału biologicznego: powinna być możliwie łagodna, ponieważ 
fragmentacja kwasów nukleinowych skutkuje obniżeniem wydajności ich wytrącania, które 
często jest jednym z ostatnich etapów procedury. Z tego powodu stosuje się m.in. roztwory 
zawierające detergenty, dzięki którym doprowadza się do łagodnej lizy komórek 
i upłynnienia otoczki jądrowej (w komórkach eukariotycznych). Otrzymany w ten sposób 
ekstrakt komórkowy zawiera kwasy nukleinowe w kompleksie z białkami. 
2) usunięcie białek: można przeprowadzić stosując rozpuszczalniki organiczne, najczęściej 
mieszaninę fenolu i chloroformu. Pod wpływem rozpuszczalników organicznych białka 
ulegają denaturacji i wytrąceniu. Można je skutecznie usunąć przeprowadzając wirowanie, 
w wyniku którego wytrącone białka lokalizują się na granicy fazy organicznej i wodnej 
tworząc tzw. interfazę, zaś kwasy nukleinowe pozostają rozpuszczone w roztworze wodnym. 
Inną strategią wykorzystywaną do usunięcia białek jest ich enzymatyczna degradacja. Często 
stosuje się proteinazę K, która charakteryzuje się szeroką specyficznością substratową. Jeśli 
jest potrzebny bardzo czysty preparat kwasów nukleinowych, można również połączyć obie 
strategie: enzymatyczną degradację białek oraz denaturację białek pod wpływem 
rozpuszczalników organicznych.  
3) wytrącenie kwasów nukleinowych: jest stosowane nie tylko w celu usunięcia związków 
drobnocząsteczkowych, które nie zostały usunięte na wcześniejszych etapach procedury 
oczyszczania kwasów nukleinowych, ale również do zwiększenia ich stężenia w ostatecznym 
preparacie. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie wieloetapowej procedury objętość preparatu 
rośnie. Wytrącenie, a następnie rozpuszczenie osadu zawierającego kwasy nukleinowe 
w określonej (często małej) objętości wody lub roztworu wodnego, pozwala otrzymać 
roztwór kwasów nukleinowych o wysokim stężeniu. 
Obecnie często wykorzystuje się zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych z różnych 
rodzajów materiału biologicznego oferowane przez firmy biotechnologiczne. W takich 
zestawach zwykle znajduje się złoże chromatograficzne, które (i) jest anionitem i wiąże DNA 
(elucję ze złoża przeprowadza się roztworem o dużej sile jonowej) lub (ii) składa się 
z krzemionki, na powierzchni której adsorbuje się DNA (w tym przypadku elucję 
przeprowadza się wodą). Warto jednak zwrócić uwagę, że użytkownik takich zestawów nie 
ma pełnej wiedzy o składzie poszczególnych roztworów oraz wypełniaczach kolumn 
dostarczanych przez producenta. Nie zawsze można więc wywnioskować, w jaki sposób 
otrzymuje się dobrej jakości preparat kwasu nukleinowego. 



Ryc. 6.1. Przebieg PCR. Startery oznaczono literami A i B. Każdy 
z nich hybrydyzuje z komplementarną sekwencją 
nukleotydową, która znajduje się na przeciwległych niciach 
DNA. Zapewnia to syntezę cząsteczek DNA (produktu PCR), 
których końce odpowiadają sekwencji nukleotydowej obu 
starterów (po 25. cyklu). Literami F i V oznaczono końce 
cząsteczki DNA, których sekwencja nukleotydowa jest, 
odpowiednio, stała (odpowiadająca sekwencji startera) i 
zmienna (zależna od przypadkowego miejsca zakończenia 
syntezy DNA). Warto zwrócić uwagę, że końce 5' są zawsze 
określone przez sekwencję nukleotydową startera. Dzieje się 
tak ze względu na to, że polimeraza DNA przeprowadza 
syntezę DNA wyłącznie w kierunku 5' → 3'. Koniec 3' może 
mieć określoną sekwencję nukleotydową (komplementarną do 
sekwencji jednego ze starterów), jeśli matrycą do syntezy 
będzie DNA ograniczony od strony 5' sekwencją startera. 

 
6. Powielanie DNA metodą PCR 

Dzięki PCR możliwe jest powielenie wybranego obszaru długich cząsteczek DNA. Atutem PCR 
jest niezwykła czułość. Teoretycznie wystarczy jedna cząsteczka DNA, by w procesie 
przypominającym replikację DNA uzyskać dużą ilość wybranego fragmentu DNA 
wystarczającą do rozmaitych analiz. Z tego powodu technika PCR jest szeroko 
wykorzystywana w kryminalistyce do 
powielenia DNA ze śladowych ilości materiału 
biologicznego pozostawionego w miejscu 
zbrodni. 

Do przeprowadzenia reakcji niezbędne są 
następujące odczynniki i materiały: 

• Matrycowy DNA 

• Mieszanina trifosforanów 
deoksyrybonukleozydów (A, T, C i G) 

• Para starterów (jednoniciowych DNA 
o długości ok. 20 nukleotydów) 

• Bufor zapewniający optymalne 
warunki dla polimerazy DNA 

• Polimeraza DNA 

Metoda PCR (Ryc. 6.1.) polega na 
wielokrotnym powtarzaniu trzech etapów 
reakcji: (1) denaturacji matrycowego DNA 
pod wpływem wysokiej temperatury (95 ℃), 
(2) hybrydyzacji starterów (temperatura 
zależy od sekwencji nukleotydowej starterów, 
zwykle w zakresie 40-65 ℃) i (3) syntezy 
brakującej nici DNA przez polimerazę 
(temperatura zależy od rodzaju polimerazy 
DNA, zwykle 68 ℃ lub 72 ℃).  

Niezwykle ważną rolę w PCR pełnią startery, 
ponieważ ich sekwencja decyduje o obszarze 
matrycowego DNA ulegającego powieleniu. 
Parę starterów projektuje się w taki sposób, 
by każdy z nich był komplementarny do 
przeciwległej nici matrycowego DNA. 
Zapewnia to syntezę brakujących nici DNA 
przez polimerazę DNA włączającą odpowiedni 



trifosforan deoksyrybonukleozydu. W 
rezultacie, po pierwszym cyklu PCR z jednej 
podwójnej nici DNA powstają dwie 
podwójne nici DNA. Synteza DNA 
katalizowana przez polimerazę DNA zawsze 
zachodzi w kierunku 5' → 3', co powoduje, 
że dwie cząsteczki DNA powstające po 
pierwszym cyklu PCR nie są identyczne (por. 
Ryc. 6.1.). Powtórzenie wyżej wymienionych 
trzech etapów 25 razy skutkuje jednak 
syntezą ponad 107 cząsteczek dwuniciowego 
DNA (z jednej cząsteczki matrycowego DNA) 
(Ryc. 6.2.), których końce określa położenie 
sekwencji hybrydyzującej z parą starterów 
użytych podczas PCR. 

Od drugiego cyklu PCR rolę matrycy 
spełniają także cząsteczki będące produktem poprzedniego cyklu. Warto zwrócić uwagę, że 
każdy cykl rozpoczyna się denaturacją matrycowego DNA w temperaturze 95 ℃. Z tego 
powodu polimeraza DNA stosowana w PCR pochodzi z organizmów termofilnych. 
Powszechnie wykorzystywana jest polimeraza Taq (z bakterii Thermus aquaticus – 
temperatura syntezy 72 ℃) oraz polimeraza Pfu (z archeona Pyrococcus furiosus – 
temperatura syntezy 68 ℃). 

 

7. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym 

Cząsteczki DNA zwykle poddaje się elektroforezie w żelu agarozowym. Najczęściej stosuje się 
stężenia agarozy wahające się między 0,8% a 2,0% w buforze TAE (w/v) zapewniającym 
przepływ prądu przez żel, stałą wartość pH, a także minimalizującym aktywność nukleaz 
(dzięki obecności EDTA kompleksującego dwuwartościowe kationy będące kofaktorami tych 
enzymów). Stężenie żelu zależy od wielkości cząsteczek DNA poddawanym rozdziałowi. 
Cząsteczki DNA mniejsze niż 50 pz można rozdzielać również w żelu poliakryloamidowym. 
Niezależnie do rodzaju żelu, z uwagi na ładunek ujemny cząsteczek DNA, ich migracja 
przebiega od elektrody ze znakiem ujemnym w kierunku elektrody ze znakiem dodatnim. 

Śledzenie postępów elektroforezy umożliwiają barwniki naładowane ujemnie, które dodaje 
się do preparatów DNA przed rozpoczęciem elektroforezy. Do najczęściej stosowanych 
brawników należą: oranż G i błękit bromofenolowy migrujące jak cząsteczki DNA o wielkości, 
odpowiednio, 50 pz i 500 pz.  

Niezależnie od rodzaju żelu użytego do rozdziału DNA, jego uwidocznienie w żelu wymaga 
zastosowania barwników wnikających do przestrzeni między poszczególnymi parami zasad 
w dwuniciowej cząsteczce DNA. Najczęściej stosuje się w tym celu bromek etydyny, który 

Ryc. 6.2. Zmiana liczby cząsteczek DNA w trakcie PCR. W wielu 
źródłach można spotkać opis, według którego po n cyklach PCR 
liczba produktu PCR wzrasta o 2n. Warto zwrócić uwagę, że 
matrycowy DNA pozostaje obecny w mieszaninie reakcyjnej 
przez cały czas trwania PCR i w każdym cyklu powstaje taka sama 
liczba produktów o zmiennych końcach 3' (V). Po 25 cyklach PCR 
liczba nowo syntetyzowanych cząsteczek ze stałymi końcami 3' 
(F) jest jednak na tyle duża, że liczba produktów o zmiennych 
końcach 3' (V) oraz obecność matrycowego DNA staje się 
zaniedbywalna. 



wzbudzony promieniowaniem UV w kompleksie z cząsteczką DNA emituje światło o długości 
fali 590 nm (kolor pomarańczowo-ceglany). Ze względu na właściwości interkalujące, bromek 
etydyny jest zaliczany do niebezpiecznych dla zdrowia mutagenów. Długotrwała ekspozycja 
na promieniowanie UV również nie jest wskazana. Podczas obserwacji wyników 
elektroforezy DNA należy więc zachować szczególną ostrożność zakładając rękawiczki oraz 
stosując odpowiednie osłony wykonane ze szkła akrylowego. W ostatnich latach coraz 
częściej stosuje się barwniki mniej szkodliwe niż bromek etydyny, np. SYBR Green, który 
wzbudzany jest niebieskim światłem i w kompleksie z DNA emituje światło w kolorze 
zielonym. 

 

8. Spektrofotometryczna ocena ilości i jakości kwasów nukleinowych 

Zasady azotowe, wchodzące w skład nukleotydów, wykazują charakterystyczny szczyt 
absorbancji promieniowania UV przy długości fali ok. 260 nm. Cecha ta często 
wykorzystywana jest do stwierdzenia obecności kwasów nukleinowych (a także wolnych 
zasad azotowych, nukleozydów lub nukleotydów) w preparatach pochodzenia biologicznego. 
Z uwagi na to, że aminokwasy aromatyczne wchodzące w skład białek wykazują szczyt 
absorbancji przy długości fali 280 nm, ustalając stosunek A260/A280 można ocenić jakość 
preparatu kwasów nukleinowych (stopień zawartości białek w preparacie).  

Stosunek współczynnika absorpcji ε260/ε280 dla kwasów nukleinowych wynosi ok. 2,0 (tzn. 
światło o długości fali 260 nm jest dwa razy wydajniej pochłaniane niż światło o długości fali 
280 nm). W praktyce, wolny od zanieczyszczeń dwuniciowy DNA ma wartość współczynnika 
A260/A280 równą 1,8, czysty RNA około 2,0, natomiast ten sam stosunek dla białek wynosi 
ok. 0,57. Im większa zawartość białek w preparacie, tym wartość A260/A280 maleje, aż 
w roztworze białek całkowicie pozbawionym kwasów nukleinowych stosunek ten powinien 
wynieść ok. 0,57.  

Innym parametrem stosowanym do oceny jakości preparatu kwasów nukleinowych jest 
stosunek A260/A230. Na przykład, EDTA, fenol i chlorowodorek guanidyny wykazują 
stosunkowo dużą zdolność do absorpcji światła o długości ok. 230 nm, dlatego ustalenie 
stosunku A260/A230 może być przydatne w ocenie czystości preparatów kwasów 
nukleinowych. Jeśli znajdują się znaczne ilości wyżej wymienionych związków, wartość ta 
będzie mniejsza. Zanieczyszczony preparat DNA może nie nadawać się do dalszych reakcji 
enzymatycznych. 

Oznaczenie obu parametrów jest szczególnie ważne, jeśli w trakcie oczyszczania kwasów 
nukleinowych został użyty fenol. Fenol i jego związki mogą wpływać na obniżenie zarówno 
A260/A280 jak i A260/A230. Wykorzystując metody spektrofotometryczne można przekonać się, 
czy udało się skutecznie usunąć te związki i otrzymać dobrej jakości preparat kwasów 
nukleinowych. 

Wiadomo, że A260 = 1 obserwuje się dla roztworów: dwuniciowego DNA o stężeniu 50 μg/ml, 
jednoniciowego DNA o stężeniu 33 μg/ml i RNA o stężeniu 40 μg/ml. Dzięki temu, 



stosunkowo łatwo można obliczyć stężenie kwasów nukleinowych w danej próbie jedynie na 
podstawie odczytanej wartości absorbancji. Należy jednak pamiętać, że stężenie molowe 
zależy od liczby zasad azotowych wchodzących w skład jednej cząsteczki kwasu 
nukleinowego. Przy takim samym stężeniu wagowym roztwór zawierający krótkie cząsteczki 
kwasu nukleinowego (np. plazmidowy DNA) będzie miał wyższe stężenie molowe niż roztwór 
zawierający bardzo długie cząsteczki (np. DNA z chromosomów eukariotycznych).  

Absorbancja roztworów kwasów nukleinowych nie jest jednak prostą sumą absorbancji 
zasad azotowych wchodzących w ich skład. Molowa absorpcja kwasów nukleinowych jest 
mniejsza o ok. 40% w porównaniu do teoretycznej absorbancji obliczonej na podstawie 
składu nukleotydowego kwasów nukleinowych. Przyczyna tego zjawiska leży 
w oddziaływaniach jakie nawiązują zasady azotowe w uporządkowanej strukturze kwasów 
nukleinowych. Liczne wiązania wodorowe między komplementarnymi zasadami azotowymi, 
a także siły van der Waalsa między ugrupowaniami hydrofobowymi powodują, 
że skomplementowane zasady azotowe mają mniejszą zdolność do absorpcji światła. 
Zjawisko to nazywa się efektem hipochromowym.  

Denaturacja termiczna kwasów nukleinowych, hydroliza lub utrata regularnej struktury 
sprawia, że zdolność do absorpcji światła o długości fali 260 nm tej samej liczby zasad 
azotowych obecnych w roztworze wzrasta. Zjawisko to określa się mianem efektu 
hiperchromowego i wykorzystuje się m.in. do rozróżnienia dwuniciowego i jednoniciowego 
DNA. 

 

9. Technika poprawnego pipetowania 

Pracownia Biochemiczna Olimpiady Biologicznej jest wyposażona w pipety automatyczne 
służące do precyzyjnego odmierzania małych objętości cieczy. Każdy uczestnik ma dostęp do 
zestawu trzech pipet HTL Discovery Comfort zasponsorowanych przez Fundację grupy 
Adamed. Ich fotografie znajdują się na następnej stronie niniejszego informatora (Ryc. 9.1.). 
Każdy zestaw składa się z trzech pipet automatycznych: 

a) model DV10, służący do pipetowania cieczy w zakresie objętości 0,5–10 µl (Ryc. 9.1A), 
b) model DV100, służący do pipetowania cieczy w zakresie objętości 10–100 µl (Ryc. 9.1B), 
c) model DV1000, służący do pipetowania cieczy w zakresie objętości 100–1000 µl 

(Ryc. 9.1C). 

 



 

Ryc. 9.1. Pipety automatyczne HTL Discovery Comfort DV10 (A), DV100 (B) i DV1000 (C). 

 

Dokładna instrukcja poprawnego pipetowania znajduje się w pliku pt. „Instrukcja obsługi 
pipet” przygotowanego przez producenta pipet, firmę HTL. Prosimy o zapoznanie się 
z sekcjami 1-7 instrukcji. 

 

Poniżej znajdują się adresy filmów w serwisie YouTube, na których zaprezentowano technikę 
pipetowania pipetami automatycznymi: 

 

1) podstawy obsługi pipet automatycznych – poradnik filmowy przygotowany przez KGOB: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Rdk5Rduvk 

2) technika pipetowania – wersja w języku polskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=VzlTXi2WzBk 

3) technika pipetowania – wersja w języku angielskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=nOh3kbSZCqU  

4) nastawianie objętości – wersja w języku angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=nCqWOOcdjuM 

A                                        B                                     C 


