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ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΝΟΤΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΥΤΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ 

ΝΣΟΜΑΣΑ 

 

 
Τλικά: 

§ ποτήρι ζέσεως 
§ κουταλάκι 
§ γυάλινη ράβδος 
§ δοκιμαστικοί σωλήνες 
§κωνική φιάλη 
§γυάλινο χωνί 
§γουδί 
§ απορρυπαντικό πιάτων  
§ NaHCO3 
§ αιθανόλη 
§ αλάτι 
§ μαρκαδόρος 
§φίλτρο καφέ 
§ντομάτα 

 
κοπός 

1. Να εξοικειωθούν στην διαδικασία απομόνωσης ενός μακρομορίου που βρίσκεται 
στο εσωτερικό του πυρήνα των κυττάρων. 
 2. Να παρατηρήσουν με τα μάτια τους DNA από ντομάτα ακολουθώντας μια εύκολη 

διαδικασία. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ 
 
1. ε ένα ποτήρι ζέσεως των 200 ml αναμιγνύουμε  

* 1 κουταλάκι απορρυπαντικό πιάτων 
* 1 κουταλάκι NaHCO3 
* ένα τέταρτο του κουταλιού αλάτι 
* 120 ml κρύο νερό 
2. Αναδεύω προσπαθώντας να μην δημιουργήσω αφρό και φροντίζω το διάλυμα να 

διατηρηθεί κρύο. 
3. Κόβω ένα τέταρτο μιας ντομάτας σε κομματάκια και τα βάζω μέσα σε γουδί. 

Αποφεύγω τα σπόρια του καρπού.   Λιώνω την ντομάτα με το γουδοχέρι για 1-2 
λεπτά.    
4. Προσθέτω στη λιωμένη ντομάτα 25 ml του παραπάνω διαλύματος και ανακατεύω 

καλά.  
5. Υιλτράρω σε φίλτρο καφέ το μίγμα και παίρνω το διήθημα. 
6. Ρίχνω 1.5 ml από το διήθημα μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα και προσθέτω ίση 

ποσότητα του διαλύματος απομόνωσης. Ανακατεύω καλά με γυάλινη ράβδο χωρίς να 
δημιουργήσω αφρό.    

7. Προσθέτω τον διπλάσιο περίπου όγκο κρύας αιθανόλης την οποία έχω διατηρήσει 
στην κατάψυξη, κρατώντας όμως τον δοκιμαστικό σωλήνα πλάγια και προσπαθώντας 
να μην ανακατευτεί το διάλυμα με την αιθανόλη. 
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8. Αφήνω τον δοκιμαστικό σωλήνα ακίνητο για λίγα λεπτά και βλέπουμε να 
εμφανίζεται ανάμεσα στη φάση του διαλύματος και της αιθανόλης ένα λευκό 

συσσωμάτωμα: αυτό είναι το DNA των κυττάρων της ντομάτας.  
 

Σι πρέπει να δω: 
 

 
 
 

ΑΠΟΜΟΝΩΗ DNA ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΟΤ 

ΣΟΜΑΣΙΚΟΤ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΤ 

 
Τλικά: 
§ ποτήρι ζέσεως 
§ κουταλάκι 
§ γυάλινη ράβδος 
§ δοκιμαστικοί σωλήνες 
§ απορρυπαντικό πιάτων  
§ NaHCO3 
§ αιθανόλη 
§ αλάτι 
§ μαρκαδόρος 
 
 

κοπός 
1. Να εξοικειωθούν στην διαδικασία απομόνωσης ενός μακρομορίου που βρίσκεται 
στο εσωτερικό του πυρήνα των κυττάρων. 

 2. Να παρατηρήσουν με τα μάτια τους το δικό τους DNA. 
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ΣΙ ΘΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΩ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
 

ε αυτό το πείραμα θα χρησιμοποιήσω σάλιο από το στόμα μου που θέλω να 
περιέχει μεγάλο αριθμό επιθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται στο εσωτερικό στο 
μάγουλό μου. Γι αυτό το λόγο πιέζω ελαφρά το μάγουλό μου με τα δάκτυλα για λίγα 

λεπτά και το τρίβω πάνω στα δόντια μου. Φωρίς να καταπιώ, αδειάζω το σάλιο μου 
μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσω την 
οδοντόβουρτσά μου για να τρίψω το εσωτερικό από το μάγουλο ώστε να 

αποκολληθούν περισσότερα κύτταρα που θα διαλυθούν στο σάλιο μου.  
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ 
1. ε ένα ποτήρι ζέσεως των 200 ml αναμιγνύουμε  

* 1 κουταλάκι απορρυπαντικό πιάτων 
* 1 κουταλάκι NaHCO3 
* ένα τέταρτο του κουταλιού αλάτι 
* 120 ml κρύο νερό 
2. Αναδεύω προσπαθώντας να μην δημιουργήσω αφρό και φροντίζω το διάλυμα να 

διατηρηθεί κρύο. 
3.  Πιέζω ελαφρά το μάγουλο πάνω στα δόντια όπως αναφέρεται παραπάνω και 

αδειάζω το σάλιο μου σε δοκιμαστικό σωλήνα ώστε η στάθμη του να είναι περίπου 1 
cm. ημειώνω με μαρκαδόρο τη στάθμη του σάλιου. 
4. Προσθέτω τον ίδιο περίπου όγκο του διαλύματος που παρασκεύασα ώστε η 

στάθμη να ανέβει άλλο 1 cm και αναδεύω με δυνατά για δύο λεπτά. ημειώνω τη 
νέα στάθμη με μαρκαδόρο.  
5. Προσθέτω τον ίδιο περίπου όγκο κρύας αιθανόλης την οποία έχω διατηρήσει στην 

κατάψυξη, ώστε η στάθμη να ανέβει άλλα 2 cm περίπου κρατώντας όμως τον 
δοκιμαστικά σωλήνα πλάγια και προσπαθώντας να μην ανακατευτεί το διάλυμα με 

την αιθανόλη. 
6. Αφήνουμε τον δοκιμαστικό σωλήνα ακίνητο για λίγα λεπτά και βλέπουμε να 
εμφανίζεται ανάμεσα στη φάση του διαλύματος και της αιθανόλης ένα λευκό 

συσσωμάτωμα: το DNA των κυττάρων μας.  
Σι πρέπει να δω: 
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Γιατί προσθέτω απορρυπαντικό:  

 

 Καταφέρνω να διαλύσω την πλασματική και την πυρηνική μεμβράνη 
 Σα απορρυπαντικά περιέχουν λιπίδια όπως και οι μεμβράνες 
 Σα λιπίδια αυτά μπαίνουν ανάμεσα στα λιπίδια των μεμβρανών και 

καταστρέφουν τη συνέχεια της λιπιδικής διπλοστοιβάδας  
 Ανάμεσα στα λιπίδια υπάρχουν πρωτεΐνες που εγκλωβίζονται κι αυτές  

 Σο αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση του DNA  

 
 

Γιατί προσθέτω αλάτι: 

  
 Σα ιόντα Na+  του NaCl εξουδετερώνουν τα αρνητικά ιόντα των φωσφορικών 

ομάδων που υπάρχουν στο DNA,  
 οπότε τα μόρια δεν απωθούνται μεταξύ τους και το DNA μπορεί και 

σχηματίζει συσσωματώματα και γίνεται ορατό με γυμνό μάτι. 

 Επιπρόσθετα τα μόρια DNA που έχουν χάσει το φορτίο τους έχουν γίνει πιο 
υδρόφοβα και λιγότερο διαλυτά στο νερό.  

 
        Γιατί προσθέτω NaHCO3 : 

 
 Δημιουργούμε αλκαλικό περιβάλλον (pH= 9)  
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 ώστε οι πρωτεΐνες και το πιο ευαίσθητο RNA να μετουσιωθούν και να 
διαχωριστούν από το DNA. Οι πρωτεΐνες είναι διαλυτές στο νερό. 

 
 

Γιατί προσθέτω την αιθανόλη: 
 

 Η αιθανόλη έχει μικρότερη πυκνότητα και είναι λιγότερο πολικός διαλύτης 

από το διάλυμα του δείγματος και άρα δεν αναμιγνύεται με το δείγμα.  
  Όταν είναι κρύα μειώνεται περισσότερο η διαλυτότητά της. 
 Οι υδρόφοβες αζωτούχες βάσεις του DNA έλκονται από το υδρόφοβο τμήμα 

της αιθανόλης και  καθώς το DNA είναι πιο ελαφρύ από πρωτεΐνες και λιπίδια 
και έχει  γίνει πιο υδρόφοβο συγκεντρώνεται στη διεπιφάνεια και επιπλέει στη 

φάση της αιθανόλης.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


