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Če nam je všeč ali ne, se genetika tiče nas vseh, saj imamo vsi v svojih DNK genske 
informacije (zapis preteklosti, ki se nanaša hkrati na našo sedanjost in prihodnost). 

Ker so vedno novi izsledki sodobne molekularne biologije povezani z vsemi področji našega 
življenja, postaja vse bolj nujno tudi delo v širši družbi (ozaveščanje oz. izobraževanje). Ker 
so učitelji še vedno glavni posredniki informacij in tudi sposobni mladim vzbuditi zavest, 
kako pomembno je za mlade, da poznajo izzive časa, ki prihajajo, je cilj delavnica prikazati, 
kako na enostaven način iz celic izolirati DNK in si jo predstavljati (videti, otipati, 
doživeti…) ter to navezati na njen pomen za življenje in na izdelke molekularne genetike z 
vsemi njihovimi pozitivnimi in negativnimi vplivi na življenje in naravo (oz. na potek 
evolucije). 

S tem, da je kurikularna prenova uvedla ciljno zasnovan učni načrt in s tem povezano ciljno 
načrtovanje pouka, je odprla možnosti, da učitelj/jica nenehno posodablja teme in dejavnosti 
za doseganje v učnem načrtu zapisanih ciljev pouka biologije. Tako so odprte tudi možnosti 
doseganja nekaterih v učnem načrtu zapisanih ciljev preko sodobnih tem molekularne 
biologije. 

DNK je naravna sestavina naše dnevne prehrane. Dnevno zaužijemo preko hrane (zelenjave, 
sadja, žitaric in različnih živil živalskega izvora) približno 1-2g DNK, te za življenje 
pomembne snovi, ki je nosilec dednosti.  

 
Cilj 
• Izolacija in opazovanje DNK 

• Osvojiti osnovni princip izolacije DNK iz tkiv 

 
Čas trajanja poskusa 
• 45 minut 

 
Varnost pri delu 
• previdnost pri rezanju in mletju paradižnika (banane, nektarine…) 

• možnost poškodb 
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Material 
• paradižnik (ali: nektarina, banana, čebula, kivi) 

• kuhinjska sol 

• voda, 

• etanol (94-95%) 

• tekoči detergent za pomivanje posode  

• leseni zobotrebec 

• palični mešalnik 

• menzura 

• čaša 

• steklena palčka 

• epruveta 

• stojalo za epruvete 

• filtrirni papir  

• stekleni lij 

• skalpel ali kuhinjski nož 

• deska za rezanje 
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Izvedba poskusa 
 

Postopek Opombe 

1 3g kuhinjske soli in 10 ml detergenta daj v 
stekleno čašo in dopolni vsebino z vodo do 
volumna 100ml ter z mešanjem raztopi sol. 

Ne uporabi koncentrata detergenta. 

Mešaj toliko časa, da se sol raztopi. 

2 Paradižnik (1/2) nareži na koščke velikosti 
približno 1x1 cm (lahko tudi manjše) in 
dodaj v pripravljeno raztopino soli in 
detergenta. 

Detergent bo deloval tudi kot emulgator ali 
tenzid. Po zaslugi njihove kemične 
strukture izločijo lipide iz membran v 
raztopino in s tem uničijo celične 
membrane in jedrne membrane. Zato se 
lahko DNK sprosti (izstopi) iz celičnih 
jeder. Sol okrepi ta efekt. Sol prepreči 
agregiranje proteinov in raztopini naredi 
podobno fiziološki raztopini. 

3 Stekleno čašo z mešanico damo za 15 min 
v 60¨C toplo vodno kopel. 

Visoka temperatura pospeši sproščanje 
DNK in uniči DN-azo, encim, ki lahko 
uniči DNA.  

4 Mešanico za 10 minut damo v ledeno 
kopel, da se ohladi nazaj na sobno 
temperaturo. Ohlajamo tako, da v položni 
legi hitro rahlo obračamo čašo. 

Visoka temperatura pospešuje tudi 
razpadanje DNK – zato hlajenje v ledeni 
kopeli.  

5 Koščke paradižnika v 5 sekundah 
razbijemo s paličnim mešalnikom v manjše 
koščke – celice. 

Palični mešalnik pomaga pri poškodovanju 
celic. Tu velja previdnost, saj s tem lahko 
strgamo tudi verige DNK (na manjše 
koščke). Zato ne uporabljajte (»miksajte« 
oz. mešajte) paličnega mešalnika dalj kot 5 
sekund (lahko manj kot 5 s). 

6 Suspenzijo celic filtriramo skozi filter 
(filter za kavo ali drug filtrirni papir). 
Odmerite 20 ml pridobljenega ekstrakta. 

Celične fragmente, membrane in stene 
bomo na ta način ločili od DNK in 
proteinov, ki so v raztopini. 

7 Ekstraktu dodamo 80 mikrolitrov raztopive 
proteaze. Posodo zapremo in previdno 
pretresemo. 

Proteaza sodeluje pri razgradnji beljakovin 
in s tem zmanjša njihovo prisotnost 
(kopičenje) v nadaljnjih postopkih 
obarjanja.  

8 20 ml hladnega etanola previdno zlijemo 
po steni nagnjene epruvete na ekstrakt. 

Etanol naj ima temperaturo blizu –20 
stopinj celzija. Razlago glej v točki 9.  

9 V zgornjo plast mešanice izločeno DNK s 
previdnim vrtenjem navij na zobotrebec in 
izvleči iz raztopine.  

DNK (in RNK) ni topna v etanolu zato se 
obori. Topnost je odvisna od temperature - 
zato uporabimo ohlajen etanol. 
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Za potrebe opazovanja izolirane DNK lahko postopek poenostavimo 
Pri postopku 3 lahko pustimo mešanico tudi pri sobni temperaturi, zato izpustimo postopek 4 
za ohlajanje.  

Če nimamo encima proteaze za postopek 7, lahko tudi brez dodatka proteaze poskus uspe 
(DNK bo imela več primesi proteinov).  

Če v postopku 8 nimamo možnosti ohladiti etanola, poskus uspe tudi, če etanol ima 
temperaturo blizu sobne.  
 
 
Zahtevnejše analize DNK 
V tem postopku izolirana, izvlečena DNK, ima še primesi kopij RNK in proteinov. Za 
nadaljnje zahtevnejše laboratorijske analize in raziskave  tako izolirane DNK so potrebni še 
nadaljnji postopki čiščenja.  

Dokazovanje DNK je bolj kompliciran postopek z dodajanjem barvil, ki obarvajo DNK, s 
fotometrično metodo dokazovanja (merjenje absorbcije - valovna dolžina 260 nm) ali z 
elektroforezo in drugimi postopki. 
 
 
 
Viri 
Gradivo (postopek za poskus povzet in preveden po navodilih iz gradiva) Berliner Modellprojektes » Life 
Science in die Schule«. Projektna koordinatorica, Dr. Christian Unger, BBB Management GmbH Campus 
Berlin-Buch, unger@bbb-berlin.de, http://www.glaesernes-labor.de  

Gradivo za seminar Cells molecules and modern biology, international practical workshop for biology teachers, 
5-6 July 2002: Meeting booklet, European Molecular Biology Organization, European Molecular Biology 
Laboratory Heidelberg, Germany 

Miklavž Grabnar, Tone Novak in sod., Biologija 7 in 8, Genetika in evolucija, DZS, Ljubljana, 1997 

Stušek Peter, Andrej Podobnik, Nada Gogala, Biologija: učbenik za splošne gimnazije. Celica, DZS, Ljubljana, 
2002 

 

  

To gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Zeleni škrat: 
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/izolacija-dnk.pdf

 4

mailto:unger@bbb-berlin.de
http://www.glaesernes-labor.de/
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/izolacija-dnk.pdf

	IZOLACIJA DNK�(gradivo za delavnico za učitelje/-ice)

