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Po stopách zločin
z
nu – návod
n
dy k p
pokusům
Zviditelnění otisků prstů
p
niinhydrin
novou reakcí

Ninhydrinnová reakce je vhodnou metodou
m
použžívanou pro zvviditelňování otisků
o
prstů nna nosičích, jaakými jsou
třeba pappíry či hrubé tapety.
t
Metod
da je vhodná ttaké pro zvidittelnění několik let starých sstop. Na nosič stopy se
z rozpraššovače nanesee 0,25 % ethaanolový okyseelený (např. kyselinou
k
octo
ovou) roztok ninhydrinu a nanesená
směs se nnechá zvolna odpařit. Ze suchého nosičče se otisky vyyvolají zvýšeno
ou teplotou, nnapř. zahříván
ním fénem
(samovolně se zobrazíí za cca 30 dn
ní). Ninhydrin je velmi citlivvé činidlo pro
o reakci s látkkami obsaženýými v kůži,
nami, polypepttidy a bílkoviinami. Při ninhydrinové
které se na nosič dosstanou s otiskem prstu – aminokyselin
reakci do
ochází k dekkarboxylaci am
minokyseliny, přičemž vzniklý amin nássledně podléhhá oxidační deaminaci.
d
Ninhydrinn se při reakcci přeměňuje na
n purpurový produkt.

Důka
az kuřák
ka

Kuřákovyy sliny obsahuují přibližně 0,01 % thiokya natanu (rhodaanidu) draseln
ného, zatímcoo ve slinách ne
ekuřáka je
této slouučeniny zhrubba méně jak třetina.
t
Rhoddanidové anio
onty SCN- ve
elmi intenzivn ě reagují se železitými
kationty za vzniku rud
dého komplex
xu hexakyano
oželeznatanu draselného K2[Fe(SCN)6]
K
(v jiném pro
ovedení se
m nazývá jako „umělá krev“, používá se také
t
ke kvalitaativní analýze železitých
reakce žeelezitých solí s rhodanidem
solí). Protto když přidáme do okyselených (např. kapkou kyseliny chlorovodíkové) kuřákoových slin vod
dný roztok
chloridu železitého o koncentraci cca 1%, objeeví se intenzivvně rudě zab
barvený produukt. Kouření však není
ontů ve slinácch, za jejich zvýšenou kooncentraci mo
ohou také
jediným možným zdrojem rhodanidových anio
například mandle.

Izolacce DNA
A

Deoxyribbonukleová kyyselina (DNA
A) je nositelko
ou genetické informace, která se nevyskkytuje pouze u člověka
a živočichhů, ale také v různých druzzích ovoce a zeleniny. Pro
o izolaci DNA
A k malým kouuskům banánu
u přidáme
lžíci kuchhyňské soli a zalijeme je horkou vodo
ou. Směs rozzmixujeme a přefiltrujemee přes síto. Mixováním
M
a ohřátím
m narušíme jeho
j
buněčné
é stěny (DNA
A je uchovávvaná v buněčn
ných jádrech a chloroplasstech), sůl
přispěje k lepší solvataaci molekul DN
NA. Pro snaddnější uvolnění kyseliny k přřefiltrované sm
měsi přidáme detergent
(tekuté m
mýdlo či jar), směs promích
háme a převrrstvíme ji vych
hlazeným ethaanolem – bílá vlákna banán
nové DNA
se budou uvolňovat do
o přidaného etthanolu.

Všechny pokusy a návo
ody k nim najd
dete na stránkkách www.icp
pf.cas.cz/cs/pokusy-navody

