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Wykrycie nukleiny 
 

,  

Marlena Szalata, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

helisy DNA, 

. M o to e wydarzenie dla uczczenia 

nia go a projektu sekwencjonowania genomu 

(Human Genome Project, HGP). Z inicjatywy Narodowego Instytutu 

National Human Genome Research Institute, 

Celem obchodów , nauczycielom, lekarzom 

i szerokiej opinii publicznej zapoznania 

genomowych oraz wykazanie  . 

 

Z Jamesa Watsona i Francisa 

Cricka. 

izmu. W 

Nature 

brytyjsko-

 Rosalind Franklin i Maurice Wilkins, 

 . Za 

sukcesem odkrywców 

badaczy. 

W 

pracowni Hoppe-  - Fryderyk Miescher, 

e

. 

 

. -

 

materiale.  
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  odkrycie 

kwasu nukleinowego przez Friedricha Mieschera w 1869 roku. Przedstawimy historyczny opis 

 i y przede wszystkim na badaniach, izolacji, 

analizy oraz charakterystyki DNA. 

Emerytowany profesor George Wolf z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, tak 

  - studentów 

tak poznany jako unikatowa 

 roku 

spojrzenia na sposób, w . 

W 1897 roku publikacja Wilhelma Hisa, wuja Mieschera, wydana przez 

Wydawnictwo F.C.W. Vogel. Na w

 

 

emocjonalnie 

kolejnych U w

 badawczy. 

problemów,  

fragmentarycznie . Wreszcie, 

tórych 

samotnie 

w . Przechowywane 

przez niego e i 15 czerwca 1895 roku na

. liczb

 tak, 

 liczbami z notatek, 

p

 

Pacjen . P

pisze, 

oddychania. 

d

rpnia  1895 

roku w wieku 51 lat statku 

skarbami, który tonie gdy dobija do portu. 

 tych skarbów. Uznanie dla Mieschera i jego pracy nie maleje, lecz wzrasta wraz z 

 czasu  ziarnem, dla którego dopiero 
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 w Bazylei , 

Friedrich Miescher-His mego 

. Tym samym 

fizjologiem w 1837 roku 

anatomii patologiczn roku, gdzie 

 wiele lat owocn  d  na uniwersytecie jako sumienny i rzetelny 

nauczyciel anatomii patologicznej. . 

Matka  - arystokracji bazylejskiej. Jej brat 

z yw na 

, 

intelektualnego (Johann Friedrich 1844-1895, Max Eduard 1846-1896, Ernst Gottfried 1848-

1930, Paul Albert 1849-1922, Carl Otto 1851-1890)

naturze, byli obydwoje 

, stawiali sobie wymagania, byli jednak tolerancyjni wobec 

o

Atmosfera, w której dora

synów, którzy obcowali , 

domowi Miescherów za przewodnictwo duchowe.  

D zbiorom bibliotece, Friedrich Miescher szybko  

wnikliwym czytelnikiem  to, co 

dlatego przez wszystkie latach licealn ki najlepszych uczniów w 

klasie. 

dzisiaj doktoratem z 

 w Tybindze. 

roku Ernsta Felixa Immanuela Hoppe-Seylera. 

Hoppe-

chemicznego komórek. Wraz 

 

 -

  

O

komórkami krwi - r 

 limfocyty. W tym celu, 

p od chorych z pobliskiego szpitala i z 

 komórkowe. 
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 jako 

-

 przez Richarda 

. Hoppe-

 

z 110 

Biochemistry

przepr  

Hoppe- opublikowaniem wyników dwa lata, 

wszystkie , w 

  Miescher nadal 

a badawczego i  

Carla Friedricha Wilhelma 

-

18  

 

Miescherowi  wielu   w 

celem wykonania pracy doktorskiej 

doktorskich. Niestety w tamtych latach w badaniach 

 francuskie i angielskie s

 

struktury DNA Jamesa Deweya ój mentor, profesor Edward P. Cohen, 

ennetha Stanleya 

-  tzw. metoda ekstrakcji 

w warsztacie szklarskim 

przyci  

 stosowanych 

do izolacji. Na UAM w Poznaniu w latach 70., w pracowniach prof. Jacka Augustyniaka bardzo 

 

Richarda Altmanna 
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dzenie przez Richarda Altmanna 

o 

  w 

 

kierunkiem swoj

 

wczesny zaro . 

 i w celu wyizolowania 

nukleiny z jej 

sa

których wiadomo 

nu i 

plemniki y 

e  

ia niespecyficznego 

 

stanowisku profesora 

-

Seylera, jak i Ludwiga. N  

zatrudniony 

w badawczych i dydaktycznych. 

   

mórek z ropy obecnej na 

wówczas znane techniki izolacji takich komórek. W tamtych czasach, 

siarczan sodu w stosunku 

na sed -  

 pod mikroskopem.  

 a charakterystyka ek 

komórkowych. Hipoteza Hoppe-  

miozyn
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 rozpuszczaln  

-49°

albumin ym 

kwasie i wreszcie substancj

ch i 

kwasem.  w 

leukocytach. 

ie 

jednak nie 

- wania komórek 

nierozpuszczalna w wodzie i chlorku sodu, rozpuszczalna w wodorotlenku sodu i fosforanie 

 

zawiera ona 14% azotu i 3% fosforu, uz e wyniki poszczególnych 

. P  

o

co udowodn  

organicznie  

 Wilhelma Hisa w 1869 roku 

co W badaniach z 

-

Seylera, Mi w rach komórkowych - DNA. 

-

razem z wymianie 

z Miescherem

nieprz

dodanie dodatkowych uwag do swojego -
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swoich -Seylera substancji podobnej do nukleiny w 

 

  chemiczn  em a 

pomocne dla ustalenia jej struktury. 

Wilhelm His intere rozwojem zarodków  Mieschera, aby 

 ikr  badania ikry  badania kurzych jaj i Miescher 

nowatorskiej zmiany na plemniki 

. permie 

 ustalenie,  

 

 

, 

 

 

plemniki przemywa

Na z  kwasem octowym, a 

natomiast witki 

  

Analiza elementarna 

empiryczny: C29H49N9O22P3, z 13% azotu i 9% fosforu. Dla porównania, trideoksynukleotyd z 

protamina soli nukleina-

 

 

 

O Fritz Suter, jeden z jego uczniów: 

 wezwanie zawsze 

z 

manufaktury w Sèvres. 

ruchu, z niewielkim kontaktem z . , a  

zainteresowania. P
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. 

W swojej pracy z 1956 roku B  Skar  

wych jest szczególnie 
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zredagowanych i opublikowanych przez jego wuja Wilhelma Hisa i wsp

© Ralf Dahm. 
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-Seylera. To 

pomieszczeniu Friedrich 

Tybindze, gdy Po powrocie do Bazylei Miescher , pokój z 

 Laboratoria Friedricha Mieschera i Felixa Hoppe-

Pomieszczenia 

a 

odpowiednio w 1818 i 1823 roku. cie wykonane przez Paula Sinnera, Tybinga, w 1879 r. © 

Biblioteka Uniwersytecka w Tybindze. 
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© Alfons Renz, University of Tübingen, Germany. 

 

 

 
laboratorium w zamku w Tybindze. 
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Friedrich Miescher (1844-

Szwajcaria. 
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tor 2, DNA faga ; tor 3, DNA faga  hydrolizowany HindIII; tor 4, genomowy DNA c

Hinf
hydrolizowany Hae HindIII; tor 8, genomowy 

BamH wany EcoRI; 

AluI; tor 11, zdegradowany genomowy DNA 

genomowy DNA gerbery. 

 


