
Βιολογία Γ΄ Λυκείου  - Θετικής Κατεύθυνσης

Εργαστηριακή άσκηση 1:
Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων ( DNA από φυτικά κύτταρα )

Εναλλακτική πρόταση για την πραγματοποίηση της.

Υλικά:
 Μισό φλιτζάνι τσαγιού (100gr) φάβα
 Μισό κουταλάκι γλυκού μαγειρικό αλάτι
 Ένα φλιτζάνι τσαγιού κρύο νερό
 Δύο κουταλιές σούπας (4 γλυκού) απορρυπαντικό πιάτων
 *Πεψίνη 1% w/v 
 Αλκοόλη ή μπλε οινόπνευμα καλά παγωμένο
 Blender,  στραγγιστήρι,  κουταλάκι,  ξύλινη  ή  γυάλινη  ράβδο  ανάδευσης,  ξύλινη

παρασχίδα
 Τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες

Οδηγίες:
1. Βάλε στο blender τη φάβα, το μαγειρικό αλάτι και το κρύο νερό και ομογενοποίησε για

15 δευτερόλεπτα.
2. Στράγγισε το ομογενοποιημένο μίγμα σε ένα λεπτό στραγγιστήρι.
3. Πρόσθεσε  το  απορρυπαντικό  για  τα  πιάτα  κι  ανάδευσε  ήπια με  κουταλάκι  για  5-10

λεπτά.
4. Μοίρασε το μίγμα αυτό σε τρεις μεγάλους δοκιμαστικούς σωλήνες (για σύγκριση του

αποτελέσματος).
5. Πρόσθεσε 5-6 σταγόνες διάλυμα πεψίνης 1% w/v σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα.
6. Ανάδευσε πολύ ήπια με ξύλινη ή γυάλινη ράβδο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν  αναδεύσεις  έντονα  θα  σπάσει  το  DNA και  δε  θα  μπορείς  να  το
απομονώσεις. 

7. Γείρε προσεκτικά κάθε δοκιμαστικό σωλήνα και  πρόσθεσε πολύ αργά το παγωμένο
οινόπνευμα (15 λεπτά στην κατάψυξη), έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή φάση
από τη φάση του μίγματος με τα κύτταρα της φάβας. Πρόσθεσε τόση αλκοόλη όση είναι
η ποσότητα του μίγματος

8. Το DNA  θα ανυψωθεί μέσα στη φάση της αλκοόλης από  τη φάση του μίγματος της
φάβας. Μπορείς  να χρησιμοποιήσεις ένα ξύλινο ραβδάκι  για να σύρεις το  DNA  στη
φάση της αλκοόλης. Tο DNA είναι ένα μακρύ ινώδες μόριο που εύκολα διακρίνεται στο
στρώμα της αλκοόλης.

*Εναλλακτικά αντί της πεψίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
 φρέσκος χυμός ανανά ο οποίος περιέχει  την πρωτεϊνάση Βromelain (0,1 w/v)
      ή
 ενζυμικό  διάλυμα  καθαρισμού  φακών  επαφής  που  περιέχει  Σουμπλισίνη  Α  και

παγκρεατίνη 
          

                                                                                 
   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!     
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