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Tytuł zajęć:

Zobaczyć DNA – izolacja DNA z owocu kiwi – część III.

Numer zadania: 5

Cel:  Czego uczeń się dowie? Jakie umiejętności zdobędzie lub rozwinie?

Uczeń  zapozna  się  z  podstawowymi  informacjami  dotyczącymi  DNA  jako  nośnika

informacji  genetycznej  Pozna  zarówno  pod  względem teoretycznym jak  i  praktycznym

metodę izolacji DNA jaką jest liza alkaliczna. Pozna najważniejsze pojęcia związane z tą

metodą oraz odczynniki chemiczne potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu.  Pozna

metodę wirowania frakcjonującego, słuzącą do rozdzielania mieszanin. Uczeń  samodzielne

przeprowadzi  izolację  DNA  z  owocu  kiwi.  Zdobędzie  praktyczne  umiejętności

posługiwania się pipetami automatycznymi oraz zapozna się ze sprzętem labolatoryjnym.

Zajęcia skierowane do uczniów klas szkół ponadpodstawowych.

Czas potrzebny na realizację scenariusza: 90 min.

Etapy realizacji zajęć (wraz z krótkim opisem): 

1. Wstęp teoretyczny:

 informacje dotyczące DNA (budowa, rodzaje, upakowanie w komórce, 
pełnione funkcje);

 omównienie metody lizy alkaicznej (omówienie poszczególnych etapów, 
wyjaśnienie pojęć: homogenizacja, liza, helatacja, peptydazy, proteazy, 
DNAzy, dezintegracja białek);

 omówienie metody wirowania frakcjonującego;

 omówienie wykorzystywanych podczas warsztatów sprzętów (wirówka, 
łaźnia wodna, waga);



 przedstawienie odczynników chemicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia esperymentu oraz omówienie pełnionych przez nie funkcji
pdczas lizy (bufor TAE, SDS, EDTA, NaCl, 96% etanol).

2. Zapoznanie z drobnym sprzętem labolatoryjnym niezbędnym do przeprowadzenia 
eksperymentu (pipety automatyczne, tipsy, zlewki, falkony, probówki wirownicze).

3. Nauka obsługi pipet automatycznych.

4. Wykonanie izolacji:

 obranie owocu kiwi ze skórki, posiekanie na desce/talerzyku na bardzo 
drobne kawałki;

 przeniesienie pokrojonego kiwi do zlewki, dodanie 20ml buforu do lizy i 
wymieszanie;

 wstawienie zlewki do łaźni wodnej i inkubacja przez 5 minut w 
temperaturze 65°C;

 przeniesienie zlewki do lodu i inkubacja na lodzie przez 5 minut;

 zmiksowanie za pomocą blendera kiwi w zlewce, wciąż trzymając ją na 
lodzie;

 przeniesienie otrzymanego lizatu do 2  probówek wirowniczych;

 zrównoważenie obu probówek an wadze;

 wirowanie obu probówek na maksymalnych obrotach przez 15 mint w 
wirówce Beckman;

 przeniesienie uzyskanego supernatantu do czystego falkonu;

 pobranie za pomocą pipety automatycznej 5 ml supernatantu i przeniesienie 
go do czystej probówki;

 dodanie do probówki z supernatantem 10 ml zmrożonego 96% etanolu;

 na styku faz wytrącają się kwasy nukleinowe w postaci białych kłaczków 
tworzących kożuszek.



Spis materiałów potrzebnych do realizacji scenariusza (z uwzględnieniem etapów realizacji):

1. Laminowane karty przedstawiające strukturę DNA.

2. Jeden owoc kiwi – na 3-4 uczniów.

3. Bufor do lizy – 20ml na jedno kiwi (25mM Tris-Hcl, 0.6M NaCl, 1% SDS, 10mM 
EDTA, pH = 8.0).

4. 96% etanol – 15 ml na jednego ucznia (zmrożony, -20°C).

5. Plastikowa zlewka 250 ml – jedna na jedno kiwi.

6. Łaźnia wodna.

7. Pojemnik z lodem.

8. Blender.

9. Falkony 50 ml – 4 sztuki na jedno kiwi.

10.  Probówka z poliwęglanu – 1 sztuka na jednego ucznia.

11. Pipeta automatyczna 5 ml, tipsy 5 ml.

12. Probówki wirownicze – 2 sztuki na jedno kiwi.

13. Waga.

14. Wirówka.

Słowa klucze (dzięki nim nauczyciel będzie mógł znaleźć w bibliotece ten opis): 

DNA, izolacja, liza alkaliczna, bufor, wirówka.

Ciekawostki powiązane z zajęciami:

W warunkach domowych możliwe jest przeprowadzenie izolacji DNA z cebuli.


	Ciekawostki powiązane z zajęciami:

