
പ്രവർത്തനം 4കൂട
പരീക്ഷണം

ഹൈസ്ൂൾ

പഴത്തിന്റെ 
ഡതി.എൻ.എ. 

ഡി.എൻ.എ എന്ന ജനിതക വസ്തുവിനന കുറിച്് 
കകൾക്കാത്തവരകാരും ഹൈസ്കൂൾ ക്കാസ്ിൽ ഉണ്കാ
കില്ല. ഡി.എൻ. എ ആണു നമ്മുനെ ജനിതക സവികേ
ഷതകൾ കേറുന്നത്,  അതിനു ഡബിൾ നൈലിക്് രൂേ
ഘെനയകാണു, ഡി.എൻ.എ സകാമ്പ്ിങ്് വഴി പ്രതികനെ 
കനണ്ത്തകാും, ഡി.എൻ.എ തകരകാറു മൂലമുള്ള കരകാഗ
ങ്ൾ എനന്നകാനക് കകൾക്കുന്നതല്ലകാനത നിങ്ൾ ഒര 
ഡി.എൻ.എ കണ്ിട്ടുകണ്കാ? 

എന്നാൽ ഇന്നു നമുക്ക്   ഡി.എൻ. എ യെ വേർതി
രിയചെടുത്നാവ�നാ?  ഡി.എൻ.എ യെ വേർതിരിക്നാൻ 
തനായെ പറയുന് സനാധനങ്ങൾ വേണം.
ആേശ്യമനാെ സനാധനങ്ങൾ
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4കറകാബസ്റ്റ േഴും - കകാൽ ഭകാഗും 
4റബിങ്് ആൽക്കൈകാൾ 
    (സ്ിരിറ്്, നെഡിക്ൽ കഷകാപ്ിൽ കിട്ടുും) - 125 െിലി
    (ഫ്ിഡ്ജിൽ വകച്കാ ഐസിക്കാ നന്നകായി 
    തണുപ്ിച്ത് )
4ഉപ്് - 2.5 െിലിഗകാും
4നവള്ളും - 80 െിലി
4േകാത്ും കഴുകുന്ന ദ്കാവക കസകാപ്് - 15 െിലി
4ഗ്കാസ് - 2 എണ്ും
4നെറിയ കണ്ണുള്ള െകായ അരിപ് - 1
4പ്കാസ്റ്റിക് സിപ്് ബകാഗ് - 1
4ഈർക്ിൾ/േല്ലുകുത്തി -1 
4വകാച്് 
4ഫ്രീസർ/ ഐസ്



പ്രവർത്തനം 4
കൂട
പരീക്ഷണം

ഹൈസ്ൂൾ

ആദ്ും തനന്ന റബിങ്് ആൽകകൈകാൾ ഫ്രീസറിൽ 
അനല്ലങ്ിൽ ഐസിൽ വയ്ക്കുക. ഡി.എൻ. എ കവർത്തി
രിനച്ടുക്കാൻ ആദ്ും തനന്ന കകകാേങ്നെ ദ്വിപ്ിച്് 
നേകാ്ിക്ണും ( നസൽ ഹലസിസ് ) അതിനകായുള്ള 
ദ്കാവകും നമുക്കാദ്മുണ്കാക്കാും. കകകാേങ്നെ ദ്വിപ്ി
ക്കാനുള്ള ദ്കാവകും (cell lysis solution)   ഉണ്കാക്കാനകാ
യി ഒര ഗ്കാസ്ിൽ 2.5 െിലിഗകാും ഉപ്ും 80 െിലി നവള്ളവും 
15 െിലി േകാത്ും കഴുകുന്ന ദ്കാവക കസകാപ്ും കൂെി െിക്് 
നെയ്യുക. 
 േഴും നതകാലി കെഞ്് പ്കാസ്റ്റിക് സിേ് ബകാഗിലി
്് നന്നകായി െതയ്ക്കുക. ഒര െപ്കാത്തി കകകാലുനകകാണ്് 
നന്നകായി േരത്തിയകാൽ െതി. േഴത്തിൻ്നറ നസല്ലുകൾ 
നേകാ്ി ഡി.എൻ എ പുറത്ത് വരകാനകാണിത്.  കനരനത്ത 
ഉണ്കാക്ിയ നസൽ ഹലസിസ് ദ്കാവകും (നവള്ളും+ 
ഉപ്്+ കസകാപ്് ദ്കാവകും) ഈ പ്കാസ്റ്റിക് ബകാഗികലക്് ഒഴി
ക്കുക.  ഇത് കകകാേങ്ളുനെ ലിേിഡ് സ്തരനത്ത  ലയിപ്ി
ക്കാനകാണു. ബകാഗ് സരീൽ നെയ്തതിനു കേഷും ഒന്നുകൂെി 
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െപ്കാത്തി കകകാലുനകകാണ്് െതയ്ക്കുക/േരത്തുക.  ഇകപ്കാൾ 
ഡരീ.എൻ.എ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുും. ഇനി അതിനന അരി
നച്ടുത്ത് കവർത്തിരിനച്ടുക്ണും. അതിനകായി ആദ്ും 
ബകാഗിലുള്ള േഴും ദ്കാവകും ഒര ഗ്കാസ്ികലക്് അരിപ് 
വച്് അരിനച്ടുക്കുക.  ഈ അരിനച്ടുത്ത ദ്കാവകത്തി
കലക്് നന്നകായി തണുത്ത റബിങ്് ആൽക്കൈകാൾ 
വെനര ശ്രദ്ിച്് ഗ്കാസ്ിൻ്നറ ഒര വേും വഴി കെർത്ത് 
ഒഴിക്കുക. രണ്് ദ്കാവങ്ളുും തമ്ിൽ കലരരത്.  രണ്് 
ദ്കാവകങ്ളുും കെരന്ന സ്ഥലത്ത് എന്കാണു കകാണു
ന്നത്? നകാരകൾ കേകാനല െിലത് കകാണുന്നികല്ല? ഒര 
ഈർക്ിെി/േല്ലുകുത്തി നകകാണ്് ഇത് കേഖരിച്് നല്ല 
വ്ത്തിയുള്ള കേപ്റികലകാ  ഗ്കാസ്് േകാത്ത്തികലകാ വച്് നി
രരീക്ിക്കൂ. ഇതകാണു േഴത്തിൻ്നറ ഡി.എൻ.എ. കേഖ
രിച് ഡി എൻ എ എക്്ട്കാക്റ്് സൂക്ിച്് നവക്ണും.

(ശ്രദ്ികക്ണ് കകാര്ും: ഒര ഡി.എൻ എൻ നഗ്ന കനത്ങ്ൾ 
നകകാണ്് കകാണകാനകാവില്ല. കുകറ അധികും ഡി.എൻ.അ 
സ്ട്കാൻ്റുകൾ കൂെികലർന്ന് കകാണകാനുള്ള വലിപ്ത്തിൽ 
ഉള്ള ഡരീ.എൻ.എ എക്്ട്കാക്റ്് കിട്ടുന്നത് )


