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ΜΟΝΤΕΛΑ DNA ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΩΝ 
 
κοπός 

1. Να παρατηρήσουν τη δομή του DNA στο χώρο. 
2. Να διαπιστώσουν από ποια επιμέρους τμήματα αποτελούνται οι 

αλυσίδες του DNA και πως συνδέονται μεταξύ τους. 
3. Να παρατηρήσουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται κάθε δομικός 
λίθος του μορίου. 

4. Να αντιληφθούν με ποιο τρόπο από το δίκλωνο DNA προκύπτει το 
χρωμόσωμα και τι σημαίνει στην πράξη πακετάρισμα του DNA. 

 
Α1. Κατασκευή μοντέλου DNA 
  

Υλικά:  
§ οδοντογλυφίδες  
§ σύρμα 
§ πλαστελίνη 
§ όσπρια 
§ μπογιές 
§κόλα 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Α. Κατασκευή μοντέλου DNA – διπλής έλικας στο χώρο με χρήση 

έτοιμων μοντέλων δομικών συστατικών του. Γίνεται συναρμολόγηση. 

 

 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2012                           Κοζάνογλου Αικατερίνη Βιολόγος Συνεργάτης ΕΚΦΕ 
 
 

Β.  Αν το εργαστήριο του σχολείου δεν διαθέτει μοντέλα τότε προτείνεται 
η κατασκευή του από απλά υλικά. 
1. Φτιάχνουμε σφαιρίδια πλαστελίνης σε δύο διαφορετικά χρώματα: 

Ροζ σφαιρίδια  = μόρια δεοξυριβόζης 
Μπλε σφαιρίδια = φωσφορικές ομάδες 

2. Σοποθετούμε τα σφαιρίδια εναλλάξ (μπλε – ροζ – μπλε – ροζ….) κατά 
μήκος κομματιού σύρματος ώστε να σχηματίζεται ο σκελετός της 
αλυσίδας DNA : φωσφορική ομάδα – δεοξυριβόζη – φωσφορική ομάδα – 

δεοξυριβόζη…. 
3. Κατασκευάζουμε μια δεύτερη πανομοιότυπη αλυσίδα που θα 

χρησιμοποιήσουμε ως συμπληρωματική της πρώτης.  
4. Χρωματίζουμε κάθε οδοντογλυφίδα με δύο διαφορετικά χρώματα: 
μισή πράσινη και μισή κίτρινη για να συμβολίσουμε τις αζωτούχες 

βάσεις A και T ενωμένες μεταξύ τους.  
Ή μισή κόκκινη και μισή λευκή για να συμβολίσουμε τις αζωτούχες 
βάσεις G και C ενωμένες μεταξύ τους. 

5. ε κάθε ροζ σφαιρίδιο συνδέουμε (καρφώνουμε) 2 ή 3 οδοντογλυφίδες 
για να συμβολίσουμε τους 2 ή 3 δεσμούς υδρογόνου. Δηλαδή 

καρφώνουμε 2 οδοντογλυφίδες πρασινο-κίτρινες ή 3 κοκκινο-λευκές. 
6. υνδέουμε με προσοχή και τον σκελετό της συμπληρωματικής 
αλυσίδας έτσι ώστε το ελεύθερο άκρο κάθε οδοντογλυφίδας να 

καρφώνεται σε ροζ σφαιρίδιο (σάκχαρο). Επίσης προσέχουμε να 
τοποθετήσουμε τις δύο αλυσίδες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
αντιπαράλληλες. (ε κάθε άκρο απέναντι από το μπλε σφαιρίδιο να 

υπάρχει άκρο με ροζ σφαιρίδιο).  
 

 
Α2. Κατασκευή μοντέλου νουκλεοσωμάτων – χρωματίνης 
  

Υλικά:  
§ χρωματιστό νήμα 
§ πλαστελίνη 
§ αλουμινόχαρτο 
§ ψαλίδι 
 
Οργάνωση της χρωματίνης  
Κατά τη διάρκεια της μεσόφασης, το γενετικό υλικό έχει τη μορφή ενός 

νουκλεοπρωτεϊνικού σύμπλοκου το οποίο ονομάζεται χρωματίνη. Η 
χρωματίνη, ανάλογα με το βαθμό συμπύκνωσής της και το πόσο ενεργή 

είναι μεταγραφικά, διακρίνεται σε ετεροχρωματίνη (ανενεργή και πιο 
συμπυκνωμένη) και ευχρωματίνη (ενεργή και λιγότερο συμπυκνωμένη). 
Οι όροι ετεροχρωματίνη και ευχρωματίνη χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά από τον E. Heitz ως δύο περιοχές του μεσοφασικού πυρήνα που 
ξεχωρίζουν μεταξύ τους αφού έχουν χαρακτηριστική μορφολογία. 

(Βλέπε Εικ. 1). 
 
Από εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου προκύπτει ότι στο πρώτο 

επίπεδο συμπύκνωσης η χρωματίνη οργανώνεται σε δομές που 
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περιγράφονται από τον όρο «χάντρες κομπολογιού» (beads-on-a-string) 
που αποτελούν την ίνα των 10nm (Βλέπε Εικ. 2).  
Η ίνα των 10nm συσπειρώνεται στη συνέχεια σχηματίζοντας στην ίνα των 

30nm.  
Η ίνα των 30nm σχηματίζει βρόχους (loops) που προεξέχουν από ένα 

κεντρικό άξονα.  
Σέλος η αλυσίδα των βρόχων συμπυκνώνεται περιστρεφόμενη για να 
σχηματίσει το μιτωτικό χρωμόσωμα. 

Βασικές δομές της χρωματίνης είναι τα νουκλεοσώματα τα οποία 
ακολουθούν ένα κοινό πρότυπο σε όλους τους ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς.  
Σο κέντρο καταλαμβάνει ένα τετραμερές ιστονών (Η3-Η4)

2
, ενώ στις δύο 

άκρες εντοπίζονται δύο διμερή των ιστονών Η2Α-Η2Β (Βλέπε Εικ. 3).  
 
 

 
 

 

 

 

Εικόνα 1. Ηλεκτρονική φωτογραφία μεσοφασικού πυρήνα. (1)Ευχρωματίνη 

(ηλεκτροδιαυγείς περιοχές), (2)Ετεροχρωματίνη(ηλεκτροσκιερές περιοχές), (3) 

Περιφερική ετεροχρωματίνη, (4)Πυρηνίσκος, (5) Ετεροχρωματίνη της 

περιφέρειας του πυρηνίσκου, (6)Πυρηνικοί πόροι, (7) Πυρηνικός 

φάκελος.(J.A.G., Rhodin, Histology,1974, Oxf. Univ. Press.)  

 
 
 
 
 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2012                           Κοζάνογλου Αικατερίνη Βιολόγος Συνεργάτης ΕΚΦΕ 
 
 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2. χηματική αναπαράσταση των διαφορετικών επιπέδων 

ιεραρχικής οργάνωσης και «συσκευασίας» της χρωματίνης ενός 

μεταφασικού χρωμοσώματος (Molecular Biology of the Cell, 4
th 

Edition, 

Alberts et al, Garland Press). 
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Εικόνα 3. Μοντέλο της δομής του νουκλεοσώματος, το οποίο 

περιλαμβάνει τις πυρηνικές (core) ιστόνες και το περιελιγμένο DNA. 
(Tim Richmond, 1997) 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
1.  Κόβουμε δύο κομμάτια νήμα μήκους 2m το κάθε ένα, τα βάζουμε 

ακριβώς το ένα δίπλα στο άλλο και τα στρίβουμε μαζί ώστε να 
δημιουργηθεί μια διπλή έλικα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το δίκλωνο 
μόριο DNA. 

2. Φτιάχνουμε σφαιρίδια πλαστελίνης μεγέθους 2 cm περίπου όπου 
κάθε μπάλα αποτελεί μοντέλο ενός οκταμερούς ιστονών. 

3. Συλίγουμε το διπλό νήμα περίπου 2 φορές γύρω από κάθε μπάλα 
πλαστελίνης, αφήνοντας ανάμεσα σε δύο διαδοχικές μπάλες νήμα 
μήκους 4-5 cm. 
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4. Αυτό είναι ένα απλό μοντέλο ίνας χρωματίνης των 11nm. 
 

 
 
5. Φτιάχνουμε μια ράβδο από πιεσμένο αλουμινόχαρτο η οποία είναι 
ευλύγιστη και τυλίγουμε την χρωματίνη γύρω από αυτή σαν ελατήριο. 

Αυτό είναι το μοντέλο του σωληνοειδούς που είναι η ίνα χρωματίνης των 
30nm.  
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6. Λυγίζουμε το αλουμινόχαρτο και φτιάχνουμε βρόχους κατά μήκος 
ενός άξονα. Αυτή η διάταξη αναπαριστά την συσπειρωμένη μορφή των 

300nm. 
 

 
 
7. Φτιάχνουμε με την παραπάνω διάταξη ένα ελατήριο. Αυτή είναι μια 

αναπαράσταση της συσπείρωσης των 700nm, και έχουμε φτάσει πλέον 
στο επίπεδο του χρωμοσώματος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Για να μπορέσουμε να τυλίξουμε σαν ελατήριο την διάταξη των βρόχων 

θα πρέπει καλύτερα να έχουμε περάσει σύρμα μέσα στο σωλήνα από 
αλουμινόχαρτο. 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αλουμινόχαρτο είναι μέσο στήριξης της 

διάταξης και δεν «υπάρχει» στα χρωμοσώματα. Να επιμείνουμε στους 
μαθητές να φανταστούν ότι δεν βλέπουν το αλουμινόχαρτο. 
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Φύλλο Εργασίας 

 

ΟΝΟΜΑ: 
ΣΑΞΗ: 
 

ΜΟΝΤΕΛΑ DNA ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΩΝ 
 

1α. Σο παρακάτω σχήμα απεικονίζει  ………………………………. 

1β. Να δείξεις με βέλη: 

Σα σάκχαρα 

Σις αζωτούχες βάσεις 

Σις φωσφορικές ομάδες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ένα σάκχαρο + μια φωσφορική ομάδα + μια αζωτούχος βάση 

αποτελούν ένα ………………………………………………… και είναι η δομή 

που απεικονίζεται στο σχήμα: 

 
 

 
 

 
3α. Σο παρακάτω σχήμα απεικονίζει ……………………………………. 

3β. Να βάλεις τους δεσμούς υδρογόνου επάνω στο σχήμα όπου 

χρειάζεται: 
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4. Οι σφαίρες του παρακάτω σχήματος παριστάνουν 

…………………………. Γύρω από τις οποίες τυλίγεται το ……………….. 

 

 
 
 

5. Με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος να περιγράψεις με ποιο τρόπο 

το ανθρώπινο  DNA μήκους 2m περίπου χωράει μέσα σε πυρήνα 
μερικών εκατομμυριοστών του μέτρου; 
 

 


