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Σκοπός 

 Η κατανόηση της πρωτοταγούς δομής του DNA. 
 
Θεωρία 

Από το διδακτικό βιβλίο Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου έκδοση 2005, οι 
παράγραφοι «Το DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια…» και «Η ανακάλυψη της διπλής έλι-
κας του DNA…» σελίδες 14, 15 και 16. 
 
Α.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Ένα άσπρο χονδρό χαρτόνι μακετών διαστάσεων 50x100 cm. 
 Παίρνουμε από το ντουλάπι της θέσης εργασίας μας τα λεπτά χαρτόνια διαφόρων 
χρωμάτων, στα οποία υπάρχουν οι εκτυπώσεις σχημάτων που συμβολίζουν τις επί μέ-
ρους ενώσεις από τις οποίες αποτελείται το DNA: δεοξυριβόζη και το μεθύλιό της, φω-
σφορική ομάδα, αδενίνη, θυμίνη, κυτοσίνη, γουανίνη. 

 Παίρνουμε και τα παρακάτω υλικά που έχουμε φέρει από το σπίτι μας 
 Ένα ψαλίδι. 
 Ένα μολύβι. 
 Ένα υποδεκάμετρο. 
 Μια γόμα σχεδίου. 
 Μία κόλλα για χαρτιά. 

και τα αποθέτουμε στον πάγκο εργασίας μας. 
 

Β.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 Κόβουμε με το ψαλίδι τα σχήματα των ενώσεων που συγκροτούν το DNA. 
 Παίρνουμε το λευκό χαρτόνι μακετών και τοποθετούμε τα σχήματα με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να σχηματιστεί δίκλωνη έλικα του DNA, όπως περίπου στην εικόνα της σελίδας 2. 
Αρκεί ο σχηματισμός τεσσάρων ζευγών βάσεων (να περιλαμβάνονται όμως όλες οι 
βάσεις) στο κάτω μέρος του χαρτονιού και με σχετική οικονομία στο χώρο, διότι η υπό-
λοιπη επιφάνεια που θα μείνει ακάλυπτη, θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενη άσκηση. 

 Τοποθετούμε, λοιπόν, δοκιμαστικά ένα-δύο ζεύγη βάσεων με τα σάκχαρα και τις φω-
σφορικές ομάδες για να πάρουμε μέτρα. Προσέχουμε οι αζωτούχες βάσεις να είναι πα-
ράλληλες μεταξύ τους, οι συμπληρωματικές βάσεις στην ίδια ευθεία και οι πεντόζες με 
τη φωσφορική ομάδα συμμετρικά βαλμένες. Αφήνουμε χώρο για να σημειώσουμε αρ-
γότερα τους δεσμούς μεταξύ των ενώσεων. Σημειώνουμε με μολύβι τις θέσεις των συ-
στατικών. 

 Βγάζουμε τα συστατικά και με το υποδεκάμετρο σχεδιάζουμε το σκελετό της διπλής έ-
λικας με τη βοήθεια αχνών βοηθητικών γραμμών. Κολλάμε τα συστατικά στο χαρτόνι 
στις θέσεις που έχουμε σημειώσει. Σβήνουμε τις βοηθητικές γραμμές. 
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 Χρησιμοποιώντας μαύρο λεπτό μαρκα-
δόρο σχηματίζουμε τους δεσμούς υ-
δρογόνου (με τρεις τελείες) μεταξύ των 
αζωτούχων βάσεων, σχηματίζουμε τους 
υπόλοιπους δεσμούς μεταξύ των συ-
στατικών (με παύλες) και σημειώνουμε 
(με αριθμούς) τις θέσεις των ανθράκων 
στις πεντόζες.  

 Χρησιμοποιώντας κόκκινο λεπτό μαρ-
καδόρο σχηματίζουμε τον φωσφοδιε-
στερικό δεσμό 3→5.  

 Σημειώνουμε στο κάτω δεξιό μέρος της 
κατασκευής το όνομά μας και την ημε-
ρομηνία. 

 
Τέλος αφήνουμε την κατασκευή στο Εργα-
στήριο για αξιολόγηση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγές: 

 Εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα Εισαγωγή στη Βιολογία. Τμήμα Βιολογίας Πανε-
πιστημίου Αθηνών. 
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