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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ  

 
Σκοπός 
- Να εξοικειωθείτε µε τη χρήση διάφορων οργάνων του εργαστηρίου. 

- Να αναγνωρίσετε τη χρησιµότητα των ενζύµων. 

- Να αναγνωρίσετε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης πειραµάτων µε απλά υλικά. 

 
Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 
 

1. Υδατόλουτρο (ή ένα κατσαρολάκι µε ζεστό νερό) 

2. ∆ύο ποτήρια ζέσεως 250 mL 

3. Ένα κουτάλι σούπας ή πιπέτα ή σύριγγα των 10mL 

4. Γυάλινος δοκιµαστικός σωλήνας 

5. Γυάλινη ράβδος ανάδευσης 

6. Ένα χωνί 

7. Φίλτρο του καφέ 

8. Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 

9. Πάγος τριµµένος 

10. Μια µπανάνα 

11. Υγρό πιάτων (όχι συµπυκνωµένο), ή σαµπουάν 10 mL  

12. Μαγειρικό αλάτι 3 g 

13. Απεσταγµένο νερό 100 mL 

14. Αιθανόλη 6 mL, παγωµένη (-20 °C) (µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και µπλε οινόπνευµα) 
15. Υγρό φακών επαφής 

16. Ένα πλαστικό σακουλάκι  

 

Πορεία του πειράµατος 

 
1.Παίρνουµε, µια κουταλιά της σούπας, ή µε την πιπέτα 10 mL υγρό πιάτων (όχι 

συµπυκνωµένο) και λίγο λιγότερο από µισή κουταλιά της σούπας µαγειρικό αλάτι (εάν έχουµε 

ζυγαριά ζυγίζουµε 3 g)  

2. Σ' ένα ποτήρι ζέσεως βάζουµε το υγρό πιάτων, το µαγειρικό αλάτι και συµπληρώνουµε µε 

απεσταγµένο νερό µέχρι όγκου 100 mL  

3.Ανακατεύουµε το µείγµα ώσπου να διαλυθεί όλο το αλάτι 

4.Καθαρίζουµε και στη συνέχεια πολτοποιούµε τη µπανάνα. (Μπορούµε να τοποθετήσουµε τη 

µπανάνα µέσα σε ένα πλαστικό σακουλάκι, µαζί µε λίγο από το διάλυµα που παρασκευάσαµε και 

στη συνέχεια να την πολτοποιήσουµε µε τα χέρια, πιέζοντάς την µέσα στο σακουλάκι.) 

5.Προσθέτουµε στην πολτοποιηµένη µπανάνα το διάλυµα απορρυπαντικού - αλατιού 

αναδεύοντας συνεχώς και τοποθετούµε το ποτήρι ζέσεως για 15 λεπτά στο υδατόλουτρο στους 

50-55°C. (Προσοχή η θερµοκρασία δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 55°C). Εάν δεν υπάρχει 

υδατόλουτρο, χρησιµοποιούµε µια λεκάνη στην οποία έχουµε βάλει ζεστό νερό 
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Το DNA περιβάλλεται από τον πυρηνικό φάκελο, ο οποίος περιβάλλεται από την πλασµατική µεµβράνη του 
κυττάρου. Χρησιµοποιώντας το απορρυπαντικό σπάζουµε τις µεµβράνες και απελευθερώνουµε το  DNA. Το µόριο 
των  απορρυπαντικών και των φωσφολιπιδίων αποτελείται από µια υδρόφιλη κεφαλή και µια υδρόφοβη ουρά. Τα 
µόρια και των δύο, όταν βρεθούν σε υδάτινο περιβάλλον, οργανώνονται σε φυσαλίδες µε τις κεφαλές προς τα έξω 
(σε επαφή µε το νερό) και τις ουρές προς το εσωτερικό (µακριά από το νερό). 
Επειδή το απορρυπαντικό έχει παρόµοια δοµή µε τα φωσφολιπίδια, όταν έρχονται σε επαφή τα µόρια τους, 
δηµιουργούν φυσαλίδες απορρυπαντικού-φωσφολιπιδίων 
Ανάµεσα στη διπλοστοιβάδα των φωσφολιπιδίων των µεµβρανών, παρεµβάλλονται µόρια πρωτεϊνών. 
Το απορρυπαντικό συλλαµβάνει τα φωσφολιπίδια και τις πρωτεΐνες µε τελικό αποτέλεσµα τη θραύση των 
µεµβρανών και την απελευθέρωση του DNA 

 
6. Τοποθετούµε το ποτήρι ζέσεως στον τριµµένο πάγο, για 5 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά το 

µείγµα (κάθε µισό λεπτό περίπου). 

Για να θρυµµατίσουµε τον πάγο, τον τοποθετούµε σε µια σακούλα και τον χτυπάµε µε ένα σφυρί 

 
7. Τοποθετούµε το φίλτρο του καφέ στο χωνί και φιλτράρουµε το µείγµα. 

 
8. Συλλέγουµε το διήθηµα στο δεύτερο ποτήρι ζέσεως. 

 
Το υδατόλουτρο στους 50-55 °C επιταχύνει τη διαδικασία της λύσης των κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα 
αδρανοποιούνται και πολλές από τις νουκλεάσες των ίδιων των κυττάρων. Οι νουκλεάσες είναι ένζυµα που 
βρίσκονται στο κυτταρόπλασµα και λύουν το DNA, προστατεύοντας το κύτταρο από την είσοδο ξένου DNA (ιών). 
Ο πάγος βοηθά να παραµείνει το DNA ανέπαφο επιβραδύνοντας τις ενζυµικές αντιδράσεις που θα το κατέστρεφαν 

 
9.Από το διήθηµα παίρνουµε περίπου 10 mL (δυο µε τρία δάκτυλα), και τα τοποθετούµε στο 

δοκιµαστικό σωλήνα  

 
10. Στάζουµε 2-3 σταγόνες  υγρού φακών επαφής ανακινώντας ελαφρά 

 
11.Προσθέτουµε µε προσοχή, σχεδόν ίση ποσότητα  παγωµένης αιθανόλης (-20 °C), ώστε να 

σχηµατιστεί ένα στρώµα επάνω από το διάλυµά µας. 

 
Το υγρό των φακών επαφής περιέχει ένζυµα που διασπούν τις πρωτεΐνες (ιστόνες) µε τις οποίες πακετάρεται το 
DNA. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και χυµό ανανά ή πεψίνη εφόσον υπάρχει.  
Τα Na+ του NaCl εξουδετερώνουν τα ιόντα του φωσφορικού οξέως του DNA και έτσι αυτό συµπυκνώνεται και 
γίνεται  ορατό. 

 
12.Τοποθετούµε τον δοκιµαστικό σωλήνα στο στήριγµα και περιµένουµε 2-3 λεπτά. Τα 

νουκλεϊκά οξέα συγκεντρώνονται στην επιφάνεια επαφής διαλύµατος/αιθανόλης και 

«ανεβαίνουν». 

 
13.Εάν δεν εµφανίζεται τίποτα, ή εµφανίζονται ελάχιστα νουκλεϊκά οξέα, προσθέτουµε λίγες 

σταγόνες διαλύµατος NaCl, για να βοηθήσουµε τη συµπύκνωση τους 

Οι υδρόφοβες αζωτούχες βάσεις των νουκλεϊκών οξέων έλκονται από το υδρόφοβο τµήµα της 

αλκοόλης και συγκεντρώνονται στην επιφάνεια επαφής διαλύµατος / αιθανόλης. Επειδή το DNA 

είναι αδιάλυτο στην αλκοόλη γίνεται ορατό ως λευκά συσσωµατώµατα 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων  

 

 

Ονοµατεπώνυµο .................................................... 

 

Τάξη                  .................................................... 

 

Τµήµα         .................................................... 

 

Ηµεροµηνία .................................................... 

 

 
1. Για ποιο λόγο πολτοποιούµε και στη συνέχεια φιλτράρουµε το µείγµα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Τα ένζυµα που χρησιµοποιούµε διασπούν πρωτεΐνες. Για ποιο σκοπό προσθέτουµε τα συγκεκριµένα ένζυµα στο 

µείγµα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Τα νουκλεϊκά οξέα που παρατηρήσατε σε ποιον οργανισµό ανήκουν; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Να ονοµάσετε τα νουκλεϊκά οξέα που συγκεντρώνονται στην επιφάνεια επαφής διαλύµατος / αιθανόλης. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


