Science in School ⏐ Issue 26: Spring 2013 ⏐ 1

www.scienceinschool.org

Άσκηση για τους µαθητές: Αποµονώνοντας το δικό σας
DNA
Μεταφρασµένο από τον Κωνσταντίνο Μιχαλοδηµητράκη

Υλικά
•

Μικροπιπέτες ή βαθµονοµηµένα (graduated) σιφώνια µέτρησης
Εάν δεν έχετε µικροπιπέτες, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε διακριβωµένα
(calibrated) / βαθµονοµηµένα πλαστικά σιφώνια µιας χρήσης. Σε αυτά τα σιφώνια
ο «άξονας» είναι βαθµονοµηµένος, επιτρέποντας όγκους µικρότερους του 1 ml να
µεταφέρονται µε αρκετή ορθότητα για αυτό το πείραµα.

•

Βρόχους καλλιέργειας (culture loops) µιας χρήσης ή µε στοµατικά µάκτρα
(buccal swabs)

•

Ένα µικρό σωλήνα Falcon ή ένα δοκιµαστικό σωλήνα µε πώµα ή καπάκι
Οι σωλήνες Falcon είναι βαθµονοµηµένοι δοκιµαστικοί σωλήνες µε βιδωτά
καπάκια. Εάν δεν έχετε, απλώς χρησιµοποιήστε κανονικούς δοκιµαστικούς
σωλήνες.

•

Υδατόλουτρο στους 40°C (προαιρετικό)

•

Απολυµαντικό διάλυµα

•

Διάλυµα λύσης

•

Διάλυµα πρωτεϊνάσης K

•

Διάλυµα οξικού νατρίου

•

Κρύα αιθανόλη ή ισοπροπυλική (για τριβές) αλκοόλη (κρατήστε την στον
καταψύκτη µέχρι να χρειαστεί)

Μέθοδος
1. Τοποθετήστε 1 ml διαλύµατος λύσης στον δικό σας σωλήνα Falcon ή
δοκιµαστικό σωλήνα.
2. Ξύστε ζωηρά µε ένα βρόχο ή µάκτρο το εσωτερικό των µάγουλών σας και κατά
µήκος την γλώσσα σας.
3. Τοποθετήστε τον βρόχο ή το µάκτρο στο διάλυµα λύσης και ανακατέψτε ώστε να
αποκολληθούν τα κύτταρά σας.
4. Τοποθετήστε τον βρόχο σας ή το µάκτρο σας στο απολυµαντικό.
5. Επαναλάβετε τα βήµατα 2-4 δύο ακόµα φορές για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε
πολλά κύτταρα. Χρησιµοποιήστε κάθε φορά καινούργιο βρόχο ή µάκτρο.
6. Προσθέστε 20 µl (ή 1 σταγόνα εάν χρησιµοποιείτε σιφώνια) πρωτεϊνάσης Κ στον
σωλήνα σας.
7. Κλείστε τον σωλήνα και αναστρέψτε τον δύο ή µερικές φορές για να
αναµειχθούν.
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8. Επωάστε το µίγµα στο υδατόλουτρο ή σε θερµοκρασία δωµατίου για 10 λεπτά.
9. Προσθέστε 100 µl οξικού νατρίου.
10. Κλείστε τον σωλήνα σας και ανακινήστε καλά για να αναµειχθούν.
11. Προσθέστε 3 ml κρύας αιθανόλης.
12. Κλείστε τον σωλήνα και αναστρέψτε τον πολύ αργά για να αναµειχθούν.
13. Το DNA σας πρέπει να εµφανιστεί ως ένα υπόλευκο νηµατώδες ίζηµα.
Σηµείωση για την ασφάλεια:
Τα διαλύµατα µπορεί να ερεθίσουν τα µάτια και το δέρµα, για αυτό να φοράτε
εργαστηριακή ποδιά, γυαλιά ασφαλείας και γάντια. Το σάλιο µπορεί να µεταφέρει
ασθένειες· χειριστείτε µόνο τους δικούς σας βρόχους ή µάκτρες και τοποθετήστε
χρησιµοποιηµένα αντικείµενα στο απολυµαντικό.
Απόρριψη υλικών: τα υγρά µπορούν να χυθούν στον νεροχύτη ενώ ταυτόχρονα να
τρέχει πολύ νερό. Χρησιµοποιηµένοι βρόχοι και µάκτρες µπορούν να πεταχτούν µε
τα απλά απορρίµµατα µετά από απολύµανση διάρκειας 15 λεπτών.

Ερωτήσεις για συζήτηση
•

Τι σηµαίνει «λύση»; Πώς βοηθάει αυτή στην αποµόνωση του DNA;

•

Το ρυθµιστικό διάλυµα λύσης περιέχει ένα απορρυπαντικό που ονοµάζεται SDS.
Με βάση τις γνώσεις σας για την κυτταρική δοµή, τι νοµίζετε ότι κάνει το
απορρυπαντικό;

•

Μέσα στα κύτταρα, το DNA είναι σφιχτά συσπειρωµένο και δεσµευµένο σε µία
ποικιλία πρωτεϊνών. Ποιο βήµα βοηθά στην απελευθέρωση του DNA από τις
πρωτεΐνες;

•

Τι σας λέει το τελευταίο στάδιο για την διαλυτότητα του DNA στο νερό µε άλατα
και στην αιθανόλη;

•

Πώς θα µπορούσατε να επιβεβαιώσετε ότι το λευκό ίζηµα είναι όντως DNA;

Επιπλέον ασκήσεις
•

Συγκρίνετε αυτή τη µέθοδο αποµόνωσης DNA µε απλούστερες µεθόδους
χρησιµοποιώντας κατεψυγµένα µπιζέλια (Madden, 2006) ή ακτινίδιαw2. Σε τι
διαφέρουν; Ποια λειτουργεί καλύτερα; Μπορείτε να βρείτε ποια µέθοδος είναι πιο
κοντά σε αυτή που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες γενετιστές;

•

Αποµονώνοντας απλώς το DNA κάποιου δεν είναι αρκετό για να πεις εάν έχει
προδιάθεση για παχυσαρκία. Τι άλλες εξετάσεις θα έπρεπε να γίνουν; Μάθετε
περισσότερα για τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη γενετική έρευνα.

•

Σε πολλές χώρες, γονείς που είναι φορείς σοβαρών γενετικών παθήσεων όπως η
κυστική ίνωση ή η αιµοφιλία µπορούν να επιλέξουν να κάνουν διαγνωστικές
γενετικές εξετάσεις πριν την εµφύτευση γονιµοποιηµένου ωαρίου. Πιστεύετε ότι
αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να είναι διαθέσιµη για γονείς που έχουν γενετική
προδιάθεση για παχυσαρκία; Συµφωνούν µαζί σας οι συµµαθητές σας;
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