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IZOLACIJA DNK  

 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznavanje znanstvene metode dela, 
 dijak usvoji osnovni princip izolacije DNK, 
 uri se v varnem laboratorijskem delu, 
 seznani se z etičnimi problemi pri bioloških poskusih. 

 

2. UVOD 

 DNK je nosilka dednih informacij. Prisotna je v jedru vseh živih celic.  
 Sestavljena je iz nukleotidov. Nukleotid pa je sestavljen iz:  

 iz fosforjeve kisline, 
 sladkorja (RIBOZE, DEOKSIRIBOZE), 
 dušikove baze (ADENIN, GVANIN, CITOZIN, TIMIN, ali URACIL) 

 gradita ju dve verigi, ki sta zaviti v obliki dvojne vijačnice.  
 DNK je dolga molekula in se nahaja v jedru celice. Njena glavna naloga je prenos 

dednega zapisa v hčerinske celice, vodi pa tudi vse biokemijske procese v celici. 
 TEMELNO ODKRITJE: Watson in Crick sta prva zgradila model DNK. 
 Model DNK je razložil, da so geni res lahko različno dolga zaporedja nukleotidov in 

da je v vseh organizmih enako razmerje molekul citozina in gvanina ter adenina in 
timina.  

 Ugotovila sta tudi, da si nasprotni verigi nista identični, temveč komplementarni. 
 
HIPOTEZE 
H1: po navedenih metodah dela lahko izoliramo DNK iz celičnega jedra. 

 

3. METODE DELA 

 Paradižnik narežemo na koščke in ga damo v vrečko, S stiskanjem zmečkamo tkivo v 
enotno, poltekočo mešanico. Dodamo sol, detergent in polovico vode. Vsebino v 
vrečki ponovno stiskamo tako dolgo, da se sestavine premešajo (5 minut).  

 Nato dodamo preostanek vode, premešamo. Prefiltriramo skozi kavni filter v nizko 
epruveto. Zberemo približno 1/3 epruvete filtrata. Pazljivo dolijemo še enkrat toliko 
filtrata. Čez nekaj minut se DNK začne dvigovati priti površju. 

 DNK je razmeroma dobro topna v vodi, v alkoholu je netopna, zato se obori in izloči 
v obliki belkaste goste nitaste snovi in postane vidna.  

 Molekulo lahko navijemo na leseno palčko. 
 Za izolacijo je primerna tudi ostala mehka zelenjava ali mehko sadje (banana, zrela 

breskev, kivi,…). 
 DNK se nahaja v jedru celice, zato moramo jedro odpreti. Celica je zgrajena iz 

dvojnega fosfolipidnega sloja. Ta je navzven polaren in ga lahko poškodujemo z 
detergentom, ki je prav tako polaren. Dokončno celice odpremo z mehanskimi 
postopki. Lahko jih pretlačimo, raztrgamo jih  lahko z mešalcem ali pa jih 
zamrznemo.  

 Ko celico s pomočjo detergenta odpremo, se DNK v detergentu raztopi. V alkoholu 
se obori (nepolarno topilo). 
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4. MATERIAL 
 ½ zrelega paradižnika 
 3 g kuhinjske soli 
 10 ml rahlo razredčenega detergenta za pomivanje posode, 
 100 ml destilirane vode 
 močno ohlajen 96% etanol, 
 nož, kavni filter, 
 plastična vrečka 
 čaša, lesena paličica 

 
5. REZULTATI  

 natančno opazuj,zapiši spremembe in izračunaj zahtevane podatke. 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da lahko po navedenih metodah dela izoliramo DNK. 
 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILI H ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


