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1) ΚΟΠΟ – ΣΟΥΟΙ
Σθμπόξ ηεξ πανμύζαξ ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ είκαη κα γίκεη δοκαηή ε
απμμόκςζε θαη ε μαθνμζθμπηθή παναηήνεζε ημο DNA από θοηηθά θύηηανα
θαη μάιηζηα μέζς απιώκ δηαδηθαζηώκ θαη με ηε βμήζεηα οιηθώκ θαζεμενηκήξ
πνήζεξ. Οη ζηόπμη πμο επηζομμύμε κα επηηύπμομε έπμοκ κα θάκμοκ με ηεκ
πναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ με απιά οιηθά, ηεκ ελμηθείςζε με δηαδηθαζίεξ
ενγαζηενηαθέξ θαη ηέιμξ ηεκ «απμμοζμπμίεζε» ημο DNA, δειαδή ηε
δηαπίζηςζε όηη βνίζθεηαη «πακημύ» θαη είκαη «πμιύ»!
2) ΘΓΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
Σήμενα όιμη γκςνίδμομε όηη ημ γεκεηηθό όιςκ ηςκ μνγακηζμώκ (με ελαίνεζε
θάπμημοξ ημύξ) είκαη ημ DNA. To DNA δεκ είκαη ηίπμηε άιιμ από
θςδηθμπμηεμέκεξ πιενμθμνίεξ μη μπμίεξ δίκμοκ ηεκ μδεγία γηα ηε ζύκζεζε
ηςκ πνςηεσκώκ. Σηε δηαδηθαζία αοηή ζομμεηέπεη θαη ημ RNA.
Τμ DNA εκημπίδεηαη θονίςξ ζημκ πονήκα ηςκ εοθανοςηηθώκ θοηηάνςκ.
Μηθνέξ πμζόηεηεξ οπάνπμοκ ζηα μηημπόκδνηα θαη ζημοξ πιςνμπιάζηεξ.
Γπμμέκςξ, ζηεκ πνμζπάζεηα απμμόκςζεξ ηςκ μμνίςκ DNA από θοηηθά
θύηηανα ζα πνέπεη κα «ειεοζενώζμομε» ηα μόνηα DNA από ηα οπόιμηπα
θοηηανηθά ημήμαηα.
Θα πνέπεη, επμμέκςξ, κα ζπάζεη ημ θοηηανηθό ημίπςμα αιιά θαη κα
δηαιοζμύκ μη μεμβνάκεξ πμο πενηθιείμοκ ημ γεκεηηθό οιηθό: ε πιαζμαηηθή
μεμβνάκε (απιή ζημηπεηώδεξ) αιιά θαη ε πονεκηθή μεμβνάκε (δηπιή
ζημηπεηώδεξ). Σε μηα πνώηε θάζε ε πμιημπμίεζε βμεζά ζημ κα ζπάζμοκ
θάπμηα θύηηανα ή κα ειαηηςζεί ε μεηαλύ ημοξ ζύκδεζε. Σηε ζοκέπεηα,
πνεζημμπμηώκηαξ ογνό πηάηςκ, δηαιύμκηαη μη θςζθμιηπηδηθήξ θύζεςξ
μεμβνάκεξ ημο θοηηάνμο θαη απειεοζενώκεηαη ημ DNA.
Τμ DNA όμςξ είκαη ζοκδεδεμέκμ με πνςηεΐκεξ (π.π. ηζηόκεξ, με ηζηόκεξ) .
Γηα κα απμθηήζμομε «θαζανό DNA» ζα πνέπεη κα δηαζπάζμομε ηηξ
πνςηεΐκεξ αοηέξ. Κάηη ηέημημ επηηογπάκεηαη με ηε δνάζε πνςηεμιοηηθώκ

εκδύμςκ. Σημ πείναμά μαξ, ηα έκδομα αοηά πενηέπμκηαη ζημ αθηηκίδημ. Σε
δηαθμνεηηθή πενίπηςζε πνεζημμπμημύμε έκδομμ περίκε.
Γηα ηεκ εθπύιηζε ημο DNA όμςξ πνεζημμπμηήζεθε θαη αιάηη. Τα ηόκηα Na+
πμο πνμθύπημοκ από ηε δηάιοζε ημο αιαηημύ επηδνμύκ με ηηξ ανκεηηθά
θμνηηζμέκεξ θςζθμνηθέξ μμάδεξ ημο ζθειεημύ ημο DNA θαη έηζη βμεζμύκ
ζηε ζοζζςμάηςζε ημο μμνίμο (δει. παίνκμομε πημ εμθακή απμηειέζμαηα).
Τμ DNA επμμέκςξ ζα βνίζθεηαη ζε δηαιοηή μμνθή μαδί με θοηηανηθά
οπμιείμμαηα θαη άιια πνμσόκηα πμο δεκ επηζομμύμε. Η δηήζεζε βμεζά ζημ κα
απμμαθνοκζμύκ αοηά πμο δε πνεηαδόμαζηε.
Τέιμξ, ε πνμζζήθε ηεξ παγςμέκεξ αηζακόιεξ ζημ δηήζεμα, βμεζά ζημ κα
πάνμομε έκα μναηό απμηέιεζμα, αθμύ ημ DNA είκαη αδηάιοημ ζηεκ αιθμόιε.
2) ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙΓ ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΓΙΑΣΟΤΜΓ
1. Έκα αθηηκίδημ

2. Υγνό πηάηςκ (όπη ζομποθκςμέκμ), πενίπμο 10 mL ή 2 θμοηαιηέξ γιοθμύ
3. Αιάηη, πενίπμο 3g ή 1 θμοηαιηά γιοθμύ
4. 100 mL κενό
5. Παγςμέκε αηζακόιε (ηεκ έπμομε ήδε ζηεκ θαηάρολε)
6. Βναζηήνα ή μπμηαδήπμηε ζοζθεοή γηα ζένμακζε κενμύ
7. θίιηνμ θαθέ
8. Γοάιηκα ή πιαζηηθά μπμι
9. Μαπαίνη
10. Οδμκημγιοθίδα ή λοιάθηα γηα ζμοβιάθη
11. Πμηήνηα δέζεςξ, δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ
12. Θενμόμεηνμ

4) ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1. Καζανίδμομε ημ αθηηκίδημ θαη ημ θόβμομε ζε μηθνά θοβάθηα.
2. Βάδμομε ηα θμμμάηηα ζε έκα μπμι θαη πμιημπμημύμε ππ με ημκ πάημ εκόξ
πμηενημύ δέζεςξ
3. Δεμημονγμύμε ημ δηάιομα εθπύιηζεξ: Σε 100 mL
πενίπμο 2 θμοηαιάθηα

κενμ πνμζζέημομε

ογνό πηάηςκ θαη 1 θμοηαιάθη αιάηη. Ακαθαηεύμομε

πνμζεθηηθά ώζηε κα με δεμημονγεζμύκ θοζαιίδεξ.
4. Πνμζζέημομε ημ δηάιομα εθπύιηζεξ ζημ πμιημπμηεμέκμ αθηηκίδημ θαη
ζοκεπίδμομε ηεκ πμιημπμίεζε γηα μενηθά ιεπηά.

5. Γημημάδμομε έκα μεγάιμ μπμι θαη πνμζζέημομε κενό ζε ζενμμθναζία 60 μ
C, ακαμηγκύμκηαξ θαοηό θαη θνύμ κενό μέπνη κα πεηύπμομε ηε ζςζηή
ζενμμθναζία. Αθήκμομε γηα 15 ιεπηά.
6. Βγάδμομε ημ μπμι με ημ πμιημπμηεμέκμ αθηηκίδημ θαη δηεζμύμε. Κναηάμε ημ
δηήζεμα θαη ημ βάδμομε ζε δμθημαζηηθό ζςιήκα.

7. Πνμζζέημομε ηεκ παγςμεκε αηζακόιε ανγά, ώζηε κα ζπεμαηηζημύκ δύμ
θάζεηξ (ζηηβάδεξ). Σημ όνημ ηςκ δύμ ζηηβάδςκ ζα ζπεμαηηζηεί ιεοθή μάδα
πμο είκαη ημ DNA. «Χανεύμομε» με ηε βμήζεηα μηαξ μδμκημγιοθίδαξ ημ DNA.

5) ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ
Σμήμα:………………….Ημερομημία:…………………………...
Ομοματεπώμσμο μαθητώμ ομάδας:

1)……………………………………………………………

2)……………………………………………………………… 3).……………………………………………………….
4)..…………………………………………………………

5)………………………………………………………….

Α. Γηα πμημ ιόγμ ανπηθά πμιημπμημύμε θαη ζηε ζοκέπεηα θηιηνάνμομε ημ
μίγμα;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Β. Σημ αθηηκίδημ βνίζθμκηαη θαη έκδομα πμο δηαζπμύκ πνςηεσκηθά μόνηα. Τα
έκδομα αοηά είκαη απαναίηεηα γηα κα έπμομε απμηέιεζμα ζημ πείναμά μαξ. Με
βάζε ηηξ γκώζεηξ ζαξ γηα ηε δμμή ημο γεκεηηθμύ οιηθμύ ζηα εοθανοςηηθά
θύηηανα, γηαηί κμμίδεηε όηη είκαη απαναίηεηε ε πανμοζία εκδύμςκ πμο
δηαζπμύκ πνςηεΐκεξ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Γ. Μαδί με ημ DNA πμο απμμμκώζαηε απμμμκώζεθε θαη RNA. Γηαηί κμμίδεηε
όηη έγηκε αοηό; Πηζηεύεηε όηη ημ RNA ζε ζπέζε με ημ DNA ζα είκαη ιηγόηενμ
ή πενηζζόηενμ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6) ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ
- Τμ παναπάκς πείναμα μπμνεί κα γίκεη είηε
επίδεηλεξ.

Πναγμαημπμηείηαη

ζπεηηθά

μεηςπηθά είηε ςξ πείναμα

εύθμια

θαη

ηα

οιηθά

πμο

πνεζημμπμημύμε είκαη θαζεμενηκήξ πνήζεξ θαη αζθαιή.
- Γπηζεμαίκμομε ζηε ζοκέπεηα μενηθά ζεμεία γηα θαιύηενα απμηειέζμαηα:
- Φνεηάδεηαη θαιή πμιημπμίεζε, θονίςξ μεηά ηεκ πνμζζήθε ημο δηαιύμαημξ
εθπύιηζεξ. Όζμ πενηζζόηενε ώνα πμιημπμημύμε, ηόζμ πημ πμιύ DNA
απμμμκώκεηαη.
- Πνμζμπή! Σηε θάζε όπμο επηδνμύμε με δεζηό κενό, κα πνμζέπμομε κα μεκ
ακέβεη πενηζζόηενμ ε ζενμμθναζία γηαηί μπμνεί κα θαηαζηνέρεη θαη ημ DNA.
- Η εμθάκηζε ημο DNA δεκ γίκεηαη άμεζα. Φνεηάδεηαη κα πενημέκμομε ιίγα
ιεπηά γηα κα «μαδεοηεί» πενηζζόηενμ DNA ζηε ζηηβάδα ηεξ αηζακόιεξ.
7) ΓΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΝΟΤΜΓ
Η απμμόκςζε DNA μπμνεί ζεςνεηηθά κα γίκεη από μπμημδήπμηε θοηηθό ή
δςηθό μνγακηζμό. Πμιύ θαιά απμηειέζμαηα έπμομε πνεζημμπμηώκηαξ
μπακάκα ή θνάμοια. Σηεκ πενίπηςζε αοηή ε πεηναμαηηθή δηαδηθαζία
ηνμπμπμηείηαη ςξ ελήξ:
- Σηεκ πμιημπμίεζε μπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε πιαζηηθή ζαθμύια
θαγεηώκ (θαιύηενα κα θιείκεη) θαη κα πμιημπμηήζμομε με ημ πένη.
Πνμζέπμομε κα μεκ εγθιςβίδμομε αένα ζηεκ πιαζηηθή ζαθμύια γηαηί μπμνεί
κα έπμομε αηύπεμα.
- Θα πνεηαζηεί κα πνμζζέζμομε κα πνμζζέζμομε με θάπμημκ ηνόπμ έκα
πνςηεμιοηηθό έκδομμ: περίκε ακ οπάνπεη ζημ ενγαζηήνημ, πομό ακακά ή ογνό
θαζανηζμμύ θαθώκ επαθήξ.
8) ΠΓΡΙΟΣΓΡΑ ΜΠΟΡΟΤΜΓ ΝΑ ΒΡΟΤΜΓ
- Σηεκ παναθάης δηεύζοκζε ημ Ιδνομα Γογεκίδμο ζηα πιαίζηα ηεξ
Δηαδναζηηθήξ Έθζεζεξ Γπηζηήμεξ θαη Τεπκμιμγίαξ πανμοζηάδεη έκα βίκηεμ
youtube με ηε δηαδηθαζία απμμόκςζεξ DNA:
http://www.youtube.com/watch?v=uy_GusMWT20

