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Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από μπανάνα 

Πορεία πειράματος 
1.Ξεφλουδίζετε, κόβετε τη μπανάνα και τη βάζετε στο μπλέντερ με 250 ml  κρύο 
νερό. Αναμιγνύετε για 15-20 δευτερόλεπτα  σε μεγάλη ταχύτητα μέχρι το μίγμα να 
γίνει ομογενές. (Διάλυμα 1) 
 
2.Σε ένα πλαστικό ποτηράκι (ή ποτήρι ζέσεως των 100 ml)  αναμιγνύετε 10 ml  
υγρού πιάτων και 2 g επιτραπέζιου αλατιού. Προσθέτετε 40 ml κρύου νερού   και 
αναδεύετε ήπια ώστε να  μη δημιουργηθεί αφρός.(Διάλυμα 2)  
 
3.Αδειάζετε τα 25 ml  από το διάλυμα 2 σε  ογκομετρικό κύλινδρο των 50 ml. 
Κατόπιν προσθέτετε 15 ml (3 κουταλάκια) από το μίγμα της μπανάνας  (διάλυμα 1) 
και αναδεύετε το μίγμα με  πλαστικό κουταλάκι για  5-10 λεπτά.*  
 
4.Σε ποτήρια ζέσεως των 250 ml τοποθετείτε τα φίλτρα  και τα στερεώνετε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην ακουμπούν στον πυθμένα των  ποτηριών.  
 
5.Αδειάζετε στο ένα φίλτρο το μίγμα  της μπανάνας –  απορρυπαντικού  και στο 
άλλο φίλτρο ότι έχει απομείνει από το διάλυμα 2 ( αλατιού –  απορρυπαντικού). 
Περιμένετε  αρκετά λεπτά ώστε να πάρετε στον πυθμένα των ποτηριών το 
διήθημα.  
      
6.Προσθέτετε στο διήθημα των δύο  ποτηριών 5 -6 σταγόνες από το διάλυμα 
πεψίνης. 
 
7.Σε δύο αριθμημένους  δοκιμαστικούς σωλήνες, μεταφέρετε  10 ml παγωμένης 
αιθανόλης. 
 
8.Προσθέτετε  με προσοχή 5 ml από το διήθημα του ποτηριού που περιέχει τη 
μπανάνα στον πρώτο  δοκιμαστικό σωλήνα και 5 ml από το διήθημα του άλλου 
ποτηριού στο δεύτερο δοκιμαστικό σωλήνα. Η προσθήκη γίνεται  αργά και σε 
επαφή με τα τοιχώματα των δοκιμαστικών σωλήνων, ώστε να σχηματιστούν δύο 
στιβάδες. 
 
9.Αφήνετε σε ηρεμία τους δοκιμαστικούς σωλήνες για μερικά λεπτά  και κατόπιν 
παρατηρείτε … 
 
* Κατά τη διάρκεια της ανάδευσης καλό θα είναι το μίγμα να βρίσκεται μέσα σε  ποτήρι με πάγο. 
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Για ποιο λόγο πολτοποιείτε τη μπανάνα ;  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. .............. 
 
Από τι είδους μακρομόρια δομούνται οι μεμβράνες των κυττάρων; Γιατί 
προσθέσαμε το απορρυπαντικό στο μίγμα;  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................... 
 
Γιατί φιλτράρουμε το μίγμα; Ποια βιολογικά μακρομόρια είναι πιθανό να 
εντοπίσετε στο διήθημα; 
……………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………….  
 
Γιατί προσθέτουμε  την πεψίνη; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
 
Που χρειάζεται η αιθανόλη και το αλάτι;  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
 
Τα νουκλεϊκά οξέα που απομονώσατε  ήταν DNA ή υπήρχε και RNA; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
 
 
Πληροφορίες: 
 
1.http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/sindetikos_istos/photo.htm 
 
2.www.med.auth.gr/db/histology/gr/ 
 
3. Εκφε αμπελοκήπων 2009 

4.http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/ 


