
Απομόνωση DNA 

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Υλικά
Αντιδραστήρια • 3 ποτήρια ζέσης 500 mL

• 1 μπανάνα • 4 ή 5 δοκιμαστικοί 
σωλήνες

• 1 κούπα τσαγιού (250 mL) ζεστό νερό (γύρω στους 
55ο C)

• στήριγμα δοκιμαστικών 
σωλήνων

• 2 κουταλάκια του γλυκού απορρυπαντικό πιάτων ή 
σαμπουάν που διασπά τις μεμβράνες 

• Χωνί διήθησης

• 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι • Χαρτί κουζίνας για τη 
κατασκευή  του φίλτρου 
διήθησης

• υγρό φακών επαφής (τύπου RENU ή ΝΟVASEPT 
SOFT, υγρό ενός βήματος χωρίς μεταλλικούς 
καταλύτες), τα οποία διασπά τις πρωτεϊνες ή το 
ένζυμο πεψίνη 

• Σουρωτήρι (λεπτό)

• παγωμένη αιθανόλη 70° - 95° (από την προηγούμενη 
μέρα στην κατάψυξη)

• Ορθοστάτη για τη 
στερέωση του χωνιού

Σκεύη • μπλέντερ
• 1  κουταλάκι γλυκού • θερμόμετρο

Πειραματική Διαδικασία
Βήμα 1.  Βάζουμε στο μπλέντερ:

• τη  μπανάνα (ξεφλουδισμένη)
• 1 κούπα τσαγιού ζεστό νερό (προσοχή όχι πάνω από 55ο για να μη 

συμβεί θερμική αποδιάταξη του DNA)
• 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 

Πολτοποιούμε για 15 sec και ξανά για 15 sec
Βήμα 2.    Σουρώνουμε τον πολτό λεπτό σουρωτήρι κουζίνας (γιατί αλλιώς θα στομώσει το  

φίλτρο και θα καθυστερήσει  πολύ η διήθηση) και στη συνέχεια  διηθούμε με το φίλτρο 
που φτιάξαμε από χαρτί κουζίνας.
Το χαρτί κουζίνας έχει συνήθως  μεγαλύτερους πόρους από το διηθητικό χαρτί του εργαστηρίου. Έτσι  
θα επιταχυνθεί η διήθηση). 

Συγκεντρώνουμε το διήθημα σε ποτήρι ζέσεως.                 
Βήμα 3.    Στο διήθημα προσθέτουμε 2 κουταλάκια του γλυκού απορρυπαντικό 

πιάτων και αναδεύουμε ήρεμα,χωρίς να δημιουργηθεί αφρός. 
Με το απορρυπαντικό θα σπάσουν οι –λίποπρωτεϊνικές –μεβράνες .Το ζεστό νερό θα 
επιταχύνει τη διάσπαση των μεμβρανών και θα μειώσει τη δραστικότητα στις νουκλεάσες  
Περιμένουμε 5-10 λεπτά για να δράσει τα απορρυπαντικό και να σπάσει τις μεμβράνες.
Βήμα 4.    Διαμοιράζουμε το μίγμα σε δοκιμαστικούς σωλήνες (διοχετεύουμε 

3 mL σε κάθε σωλήνα).
Βήμα 5.    Προσθέτουμε, σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, δύο τρεις σταγόνες 

απ’ το υγρό καθαρισμού των φακών ή από το ένζυμο πεψίνη (προκειμένου να σπάσουν  
οι πρωτεϊνες των χρωμονηματίων).

Βήμα 6.   Προσθέτουμε, σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, παγωμένο οινόπνευμα 
(άλλο τόσο σε όγκο) και σχηματίζεται μία στοιβάδα οινοπνεύματος πάνω από το 
μίγμα . 

 Βήμα 7. Περιμένουμε (χωρίς να αναδεύουμε) να εμφανιστεί στην αλκοόλη το 
νέφος των νηματίων του DNA 

ΑΣΚΗΣΗ: 



Τα κατιόντα Νa+ (από το NaCl που είχαμε προσθέσει στο βήμα 1) εξουδετερώνουν τα  
αρνητικά φορτία των φωσφορικών ομάδων και έτσι το DNA κροκιδώνεται  Οι υδρόφοβες αζωτούχες  
βάσεις τραβούν τα συσσωματώματα του DNA στην στοιβάδα του οινοπνεύματος. Επιπλέον η ψυχρή  
αλκοόλη βοηθά στη συμπύκνωση του συσσωματώματος του DNA

Σημείωση: Εάν δεν αναδυθούν εμφανώς τα συσσωματώματα του DNA προσθέτουμε λίγες σταγόνες 
κορεσμένου διαλύματος  NaCl  για να διευκολούνουμε την εξουδετέρωση των φορτίων  

Βήμα 8.   Μπορούμε να συλλέξουμε  το DΝΑ, χρησιμοποιώντας ξύλινο 
καλαμάκι (που το περιστρέφουμε αργά)

Πηγή: www. learn.genetics.utah.edu 
 


