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POVZETEK 

Diplomsko delo zajema obravnavo različnih strokovnih člankov, druge literature in 

učnih načrtov, na podlagi katerih smo razvili in optimizirali izvedbo eksperimentov, ki 

jih uporabljajo v forenzičnih laboratorijih za razreševanje umorov in kaznivih dejanj. 

Gre za postopek določevanja DNA profila. Predstavljeni analogni eksperimenti so 

primerni za uporabo pri pouku v osnovni šoli.  

Elektroforeza DNA je metoda določevanja očetovstva, sorodstvenih vezi in storilcev 

kriminalnih dejanj. Gre za postopek, ki je v forenzični znanosti nepogrešljiv. Za 

učence predstavlja spoznavanje takega postopka nekaj zanimivega in praktično 

uporabnega, kar poveča njihovo motivacijo za učenje kemije in naravoslovja. V 

teoretičnem delu so opredeljena teoretična ozadja za razumevanje poteka 

elektroforeze kot metode ločevanja zmesi. Opisane so osnovne informacije o 

molekuli DNA, njeni izolaciji ter pripravi vzorca za izvedbo elektroforeze. 

Predstavljeni so načini barvanja za detekcije elektroforetskih lis.  

Na podlagi preučene literature so bili razviti eksperimenti za izvedbo elektroforeze kot 

metode ločevanja zmesi, primerni za uporabo pri pouku v osnovni šoli: izolacija DNA 

iz rastlinskega vira, elektroforeza z barvili iz flomastrov in barvili za živila ter 

elektroforeza aminokislin. Izdelana je bila aparatura za elektroforezo, ki bi učencem 

omogočila čim bolj nazoren vpogled na to, kako se postopek elektroforeze dejansko 

izvaja.  

Analizirani so bili učni načrti za predmete naravoslovja, na podlagi česar smo 

tabelirali predloge vključevanja elektroforeze kot metode ločevanja zmesi v pouk 

osnovne šole.  

 

KLJUČNE BESEDE: forenzična znanost, elektroforeza DNA, ločevanje zmesi, 

kemija in naravoslovje, osnovna šola 

 



 
 

ABSTRACT 

The thesis covers the treatment of a variety of scientific papers, other literature and 

curricula on the basis of which we have developed and optimized the experiments, 

which are used in forensic laboratories to solve murder cases and other criminal acts. 

This is a procedure of determination of the DNA profile. The presented analogue 

experiments are appropriate for the primary school teaching.  

The DNA electrophoresis is a method of paternity, kinship and the perpetrators of 

crime determination. It is an indispensable procedure in forensic science. For 

students, the comprehension of such a procedure is practically useful, increasing 

their motivation to study chemistry and science. In the theoretical part, the theoretical 

background for understanding the electrophoresis as a method of mixture separation 

is described. The basics of the DNA molecule, its isolation and sample preparation 

are described as well. The methods of painting for the electrophoretic spots detection 

are also presented. 

On the basis of the studied literature, experiments were developed to carry out the 

electrophoresis as a method of mixture separation, appropriate for the primary school 

teaching: isolation of the DNA from plant sources, electrophoresis with dyes from 

markers, dyes for foods and amino acids electrophoresis. A special apparatus for 

electrophoresis was developed to allow the students a good insight into the actual 

execution of the procedure. 

The curriculums for science classes were analyzed, based on  which we have made 

suggestions on inclusion of electrophoresis as a mixture separation method into the 

primary school teaching. 

 

KEYWORDS: forensic science, DNA electrophoresis, separation of mixtures, 

chemistry and science, primary school 
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1. UVOD 

Dandanes so televizijski programi preplavljeni s številnimi serijami in filmi, ki 

vključujejo delo forenzikov, kjer raziskujejo in razrešujejo umore ter posledično iščejo 

krivce in pravico. Na ta način učenci spoznavajo delo forenzika in vidijo celotno sliko 

delovanja forenzičnega laboratorija, kjer opravljajo preiskave materialnih sledi, 

nastalih pri kaznivih dejanjih, nesrečah ali naravnih katastrofah, ter podajajo rezultate 

preiskav policiji in pravosodnim organom. Forenzični laboratorij je sestavljen iz več 

oddelkov, med katerimi so tudi oddelki za biološke, kemijske in fizikalne preiskave. 

Učenci so splošno ozaveščeni o najpogostejših preiskavah, ki jih v večini serij 

neprestano prikazujejo. Mednje sodijo analize prstnih odtisov, DNA, krvnih sledi, 

vlaken in las, ter antropološke in druge preiskave. Da bi učencem omogočili 

podrobneje spoznati katero izmed forenzičnih preiskav, je bil za diplomsko delo 

izbran eden izmed pomembnejših eksperimentov na področju forenzične znanosti, 

elektroforeza DNA.  

V teoretičnem delu je predstavljena molekula DNA, njena struktura, funkcije ter 

odkritje same molekule. Sledi poglavje o analizi DNA, čemur v forenziki 

poenostavljeno pravijo kar DNA prstni odtis, pripravi vzorcev za elektroforezo in 

splošnih osnovah elektroforeze. Posebej je izpostavljena gelska elektroforeza DNA in 

elektroforeza aminokislin, za kateri so predlagani analogni eksperimenti, primerni za 

učence v osnovni šoli. Predstavljen je še eksperiment izolacije DNA iz različnega 

sadja ali zelenjave. Pregledani in analizirani so učni načrti, ki vključujejo predloge, v 

katere učne vsebine naravoslovnih predmetov osnovne šole bi lahko vključili 

elektroforezo kot metodo ločevanja zmesi. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1. MOLEKULA DNA 

Za razumevanje analize DNA v forenzični znanosti je pomembno poznavanje 

strukture in funkcije molekule deoksiribonukleinske kisline – DNA (Bertino, 2008). 

Nukleinske kisline so polimerne molekule iz verige nukleotidov, ki so povezani s 

fosfodiestrsko vezjo. Vsak nukleotid je sestavljen iz pentoze (riboza, deoksiriboza), 

dušikove organske baze (purinski bazi adenin in gvanin, pirimidinske baze timin, 

citozin in uracil) in fosforne kisline. DNA je nosilka dedne informacije in je sestavljena 

iz dveh polipeptidnih verig, ki potekata protiparalelno in tvorita dvojno vijačnico. 

Polinukleoidni verigi povezujejo vodikove vezi med dušikovimi bazami. Dušikove 

baze pri tem nastopajo v komplementarnih parih adenin-timin in citozin-gvanin. 

Adenin in timin sta povezana z dvema vodikovima vezema, gvanin in citozin pa s 

tremi. Molekule DNA se pred vsako mitotsko delitvijo celice podvojijo, tako da po 

končani delitvi ostaneta dve celici z enakimi dednimi informacijami, od katerih je 

odvisna sinteza proteinov v celici. Na osnovi strukture DNA se sintetizirajo molekule 

RNA, ki sodelujejo v sintezi proteinov. Ribonukleinske kisline s kratico RNA so 

sestavljene iz ene nukleotidne verige. Glede na funkcijo ločimo informacijsko ali 

mRNA, prenašalno ali tRNA ter ribosomsko ali rRNA. Pri evkariontskih celicah 

najdemo molekule DNA zbrane v jedru, kjer so vezane na bazične proteine histone in 

nehistonske proteine, manjši del molekul DNA pa najdemo v mitohondrijih in 

kloroplastih, medtem ko so molekule RNA prisotne v jedru in citoplazmi (Erdani Kreft 

et al., 2013). Dolge, zavite dvojne vijačnice DNA sestavljajo superspiralo, ki jo 

povezujejo proteini, v celoti pa zgleda kot nitasta struktura, ki ji pravimo kromosom 

(Walker, 2005). V jedru vsake celice je 46 kromosomov, dva kompleta po 23 

kromosomov. Od vsakega izmed staršev dobimo po en komplet, ki nam predstavlja 

genom oziroma nabor genetskih informacij. Človeški genom vsebuje 3,1 milijarde 

baznih parov (Watson in Berry, 2007). Vsak kromosom vsebuje veliko genov, ki so 

sekvence molekule DNA in nosijo informacijo za določeno lastnost posameznika 

(Bertino, 2008) oziroma za sintezo določenega proteina. 
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2.1.1. ODKRITJE MOLEKULE DNA 

Znanstveniki so šele leta 1953 odkrili strukturo molekule DNA, čeprav se je 

odkrivanje začelo že 80 let pred tem. Izločitev jedra iz belih krvničk je leta 1869 

uspela švicarskemu znanstveniku Friedrichu Miescherju. Analiziral je kemične snovi v 

jedrih in odkril novo snov, ki jo je poimenoval nuklein, in ki so jo kasneje poimenovali 

deoksiribonukleinska kislina ali s kratico DNA. Leta 1944 je Oswald Avery dokazal, 

da genetske informacije v celicah nosi DNA in ne proteini, kot je do takrat kljub 

Miescherjevim odkritjem verjela večina znanstvenikov. Pomembno vlogo pri 

odkrivanju DNA je imela tudi Rosalind Franklin. Njene rentgenske slike so prispevale 

ključne informacije o obliki molekule DNA. Naposled sta angleški fizik Francis Crick in 

ameriški biolog James Watson leta 1953 pojasnila strukturo molekule DNA, za kar 

sta kasneje prejela Nobelovo nagrado (Walker, 2005). 

 
Slika 1: Slika modela molekule DNA  

(Biologija 8, DNA molekula, b.d.) 

2.2. DNA »PRSTNI ODTISI« ALI ANGL. »FINGERPRINTING« 

Analizo prstnih odtisov DNA je leta 1984 po naključju odkril britanski genetik Alec 

John Jeffreys. Posvečal se je zlasti genu za mioglobin, ki je hemoglobinu podobna 

beljakovina in se nahaja predvsem v mišicah. Ugotovil je, da se kratek odsek DNA 

velikokrat ponovi in da ne nosi zapisa za beljakovino. Te kratke ponavljajoče se 

odseke DNA je mogoče najti po vsem genomu. Vzorce so radioaktivno označili in jih 

prečistili, nato pa celotno DNA genoma razprostrli čez plastični list in nato na 
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rentgenski film. Zaporedje petnajstih baz je Jeffreys uporabil kot genetsko sondo. 

Razvit film je pokazal, da je genetska sonda pri večkratnih ponovitvah podobna, 

vseeno pa je mogoče ločiti člane iste družine (Watson in Berry, 2007). V laboratoriju 

na Univerzi Leicester so razvili tehniko za izolacijo in analizo odsekov DNA, ki so 

značilni za vsakega posameznika. Vzorci nam podajo »prstni odtis« DNA ali DNA 

profil (Newton, 2008). Izraz izhaja iz podobnosti prepoznavanja oziroma ločevanja 

posameznikov po klasični metodi prstnih odtisov. Postopek je uporaben tako za 

forenzično prepoznavanje kot za dokazovanje očetovstva. Uporabne informacije nam 

lahko poda pri presajanju organov ter odkrivanju sorodstvenih vezi med posameznimi 

živalskimi vrstami (Watson in Berry, 2007).  

2.2.1. FAZE PRIPRAVE VZORCEV ZA DNA PRSTNE ODTISE 

Storilec lahko na kraju zločina ali na žrtvi pusti biološke sledi, kot so slina, kri, 

sperma, dlaka, koža, ki vsebujejo specifično DNA storilca. DNA predstavlja 

individualni dokaz. Slino z DNA lahko dobijo s pisemske ovojnice, zobne ščetke ali 

ugrizne rane. DNA lahko izoliramo tudi iz kaplje krvi ali iz lasnega folikla. Za pripravo 

vzorca DNA za analizo so potrebni štirje koraki (Bertino, 2008). To so: (1) ekstrakcija 

DNA iz jedra vzorčnih celic: DNA izoliramo iz vzorca skupaj s proteini, ogljikovimi 

hidrati in maščobami; DNA je potrebno očistiti teh primesi (Maver, 2004); (2) z 

restrikcijskimi encimi razrežemo verigo DNA na specifičnih mestih, odvisno od 

zaporedja nukleotidov, na različno dolge manjše fragmente; (3) pomnoževanje 

specifičnih fragmentov DNA s PCR metodo (Bertino, 2008). PCR metoda, angl. 

polymerase chain reaction, je verižna reakcija s polimerazo. Gre za metodo sinteze 

nukleinskih kislin. V kratkem časovnem intervalu lahko pomnožimo določen odsek 

molekule DNA in rezultat je neomejeno število identičnih kopij (Puškar Šupuk, 2014). 

Metoda zelo olajša delo forenzikom, saj je včasih količina vzorca premajhna za vse 

potrebne forenzične preiskave. S to metodo pa si zagotovijo zadostno količino 

molekul DNA. Razvil jo je dr. Kary Mullis, za kar si je leta 1993 prislužil Nobelovo 

nagrado. (4) Četrti korak predstavlja elektroforeza DNA. Z uporabo gelske 

elektroforeze ločimo različno dolge fragmente DNA na agaroznem gelu s pomočjo 

električnega toka. Rezultat ločitve fragmentov so dobljeni različni vzorci lis oziroma 

pasov različno velikih fragmentov DNA v gelu (Bertino, 2008). 
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2.3. ELEKTROFOREZA DNA 

Proces ločevanja nabitih molekul v električnem polju imenujemo elektroforeza. 

Elektroforeza je separacijska tehnika, ki temelji na potovanju nabitih delcev v 

električnem polju (Černe in Ostanek, 2012). Gre za relativno hitro tehniko, uporabno 

za analizo ali čiščenje najrazličnejših biomolekul, kot so beljakovine in nukleinske 

kisline (Drobnič Košorok et al., 2009). Poznamo več vrst elektroforez: consko 

elektroforezo, izoelektrično fokusiranje (IEF), dvodimenzionalno elektroforezo, 

kapilarno, gelsko idr. (Černe in Ostanek, 2012). 

2.3.1. OSNOVE ELEKTROFOREZE 

Elektroforeza se uporablja za ločevanje aminokislin, proteinov, nukleotidov, 

nukleinskih kislin in drugih nabitih molekul. Lahko jo uporabimo v analitske ali 

preparativne namene. Proteini so sestavljeni iz aminokislin, ki vsebujejo aminske, 

karboksilne ter druge nabite skupine. Naboj celotnega proteina je odvisen od sestave 

aminokisline in pH medija, v katerem je protein raztopljen. Nukleinske kisline 

vsebujejo nabite funkcionalne skupine, kot je npr. fosfatna skupina, zaradi česar se v 

električnem polju obnašajo podobno (Drobnič Košorok et al., 2009). Molekule DNA 

so negativno nabiti delci in v električnem polju potujejo od negativnega proti 

pozitivnemu polu, anodi (Lee et al., 2012). Če v električno polje postavimo katione ali 

anione, bodo negativno nabiti delci potovali proti pozitivno nabiti elektrodi anodi, 

pozitivno nabiti delci pa proti negativno nabiti elektrodi katodi (Drobnič Košorok et al., 

2009).  

Na hitrost potovanja delcev, ki so izpostavljeni električnemu polju, vplivajo številni 

dejavniki, kot so jakost električnega toka, nosilec v katerem izvajamo elektroforezo, 

pa tudi velikost, oblika, naboj in kemijska sestava molekul, ki jih ločujemo (Černe in 

Ostanek, 2012).  

Hitrost potovanja nabitega delca v električnem polju ( ) opisuje enačba: 

  
   

 
 

pri čemer je   električna poljska jakost, merjena v voltih na meter [  ⁄ ],   je naboj 

delca,   pa zavorni ali frikcijski koeficient z enoto [  
  ⁄ ], ki je odvisen od velikosti, 

oblike in solvatiziranosti iona, poroznosti medija, skozi katerega se giblje delec, ter 

viskoznosti elektrolita. Elektroforezo izvedemo v raztopini oziroma v ali na nekem 

nosilcu, ki je prepojen z ustreznim pufrom. Nosilec je bodisi inerten ali pa ima 
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določene lastnosti, ki imajo vpliv na mobilnost molekul. Najpogosteje uporabljeni 

nosilci so acetatna celuloza, silikagel, aluminijev oksid, poliakrilamid, škrob in 

agaroza. 

 

Elektroforezna mobilnost delca (  , merjena v kvadratnih metrih na volt sekundo 

[  
 

  ⁄ ] pri konstantnem električnem polju, nam poda razmerje med hitrostjo 

potovanja neke molekule ( ) in električno poljsko jakostjo ( ) oz. razmerje med 

nabojem na molekuli ( ) in zavornim koeficientom ( ): 

  
 

 
 

 

 
 

Zaradi različne mobilnosti nabitih delcev se bodo le-ti pri elektroforezi med seboj ločili 

v obliki lis, ki jih nato barvamo, da jih lahko analiziramo (Drobnič Košorok et al., 

2009).  

 

Na elektroforetsko mobilnost snovi vplivajo: 

1. lastnost vzorca: 

 večji, kot je naboj iona, hitreje potuje, saj omogoča večjo 

električno silo. Naboj funkcionalnih skupin pa je odvisen od pH 

pufra (Drobnič Košorok et al., 2009); 

 naboj proteinov je odvisen tudi od pH prisotnih aminokislin 

(Černe in Ostanek, 2012); 

 večjim molekulam in molekulam, ki odstopajo od sferične oblike, 

nosilni medij nudi večji upor, zaradi česar potujejo počasneje 

(Drobnič Košorok et al., 2009). Nosilci z majhnimi porami lahko 

delujejo kot molekularna sita (Černe in Ostanek, 2012); 

2. električno polje: 

 na mobilnost ionov vplivajo napetost, upornost medija in jakost 

električnega toka. Hitrost potovanja molekul je sorazmerna 

velikosti toka oz. napetosti (     ). Napetost izrazimo kot 

napetostni gradient v    ⁄ , ki pomeni napetost na dolžino 

nosilca. Obratno sorazmerna z upornostjo pa je hitrost, kar 

pomeni, da se pri velikih jakostih toka sprošča veliko energije v 

obliki toplote (Drobnič Košorok et al., 2009). Toplota lahko 
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povzroči spremembe nosilca in denaturacijo vzorca, izhlapevanje 

pufra pa zvišuje ionske jakosti pufra. To preprečimo s hlajenjem 

elektroforetske komore (Černe in Ostanek, 2012); 

3. pufer: 

 čim večja je ionska jakost pufra, tem več toka prevaja. Za vzorec 

pa to pomeni, da ima manjšo gibljivost;  

 kadar je ionska jakost pufra manjša, je tudi električni tok manjši, 

posledično pa se čas elektroforeze podaljša. Pri tem pride do 

izraza difuzija molekul vzorca (Drobnič Košorok et al., 2009). 

Difuzija je gibanje delcev s področja z višjo koncentracijo na 

področje z nižjo koncentracijo in je sorazmerna s temperaturo in 

kvadratnim korenom časa elektroforetskega ločevanja ter 

obratno sorazmerna z velikostjo delca in viskoznostjo raztopine. 

Povzroča, da so lise nejasne in se povečujejo (Černe in Ostanek, 

2012); 

 pH pufra ima vpliv na ionizacijo kislin in baz. Zelo velik vpliv ima 

tudi na gibljivost amfoternih snovi, saj se njihov naboj spreminja 

glede na pH; 

4. nosilec: 

 adsorpcija na nosilec upočasni hitrost delcev in povzroči 

nastanek tako imenovanih repov; 

 nosilci, kot so agaroza in poliakrilamid, delujejo kot molekularna 

sita, ki upočasnijo prehod večjih molekul. Večja, kot je 

zamreženost gela, počasnejše je potovanje molekule skozi 

nosilec. 

Poznamo več načinov izvedbe elektroforeze. Za vse načine potrebujemo vir 

električne energije z enosmerno napetostjo in elektroforetsko komoro, v kateri je 

nosilec nameščen vodoravno ali navpično. Uporabljamo različne pufre in pogoje, pod 

katerimi poteka elektroforeza (Drobnič Košorok et al., 2009).  
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2.3.2. BARVANJE IN DETEKCIJA ELEKTROFORETSKIH LIS 

2.3.2.1. NUKLEINSKE KISLINE 

Za vizualizacijo in analizo vzorcev jih moramo obarvati, da jih lahko nato detektiramo. 

Uporabljamo lahko različne načine detekcije. Nukleinske kisline obarvamo z 

etidijevim bromidom, ki pod UV lučjo fluorescira (Drobnič Košorok et al., 2009).  

 
Slika 2: Strukturna formula etidijevega bromida 

(Ethidium bromide, b.d.) 

 

Etidijev bromid (EtBr) je najpogostejši reagent za detekcijo DNA pri agaroznih 

elektroforezah. Kadar je molekula etidijevega bromida izpostavljena UV svetlobi, se 

elektroni znotraj aromatskega obroča molekule vzbudijo v višja energijska stanja in 

pri prehajanju nazaj v osnovno oddajajo energijo v obliki svetlobe. EtBr se vrine med 

bazne pare v molekuli DNA in je odvisen od koncentracije. To omogoča oceno 

količine DNA v določenem pasu, ki temelji na svoji intenzivnosti (Lee et al., 2012).  

 

Slika 3: Prikaz elektroforetskih lis pod UV svetlobo  

(Gel electrophoresis, 2006) 

 

Etidijev bromid deluje kot mutagen, saj lahko zaradi vrivanja med bazne pare 

deformira zgradbo DNA in vpliva na biološke procese, kot sta podvajanje (replikacija) 

in prepisovanje (transkripcija) DNA. Slednje je bilo opaženo pri bakterijah. 

Koncentracije v laboratorijskih pogojih sicer znašajo od 0,25-1 μg/mL, kar je pod 

mejo za toksično delovanje spojine (Borst, 2005). 
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SYBR Green 

Za zaznavanje DNA se v molekularni biologiji uporablja barvilo cyanin, imenovano 

SYBR Green I. Tudi molekula tega barvila se vrine med bazne pare DNA. Pri valovni 

dolžini 254 nm nukleinske kisline absorbirajo svetlobo in energijo prenesejo na 

barvilo, ki pa absorbira le modro svetlobo. Barvilo SYBR Green nato fluorescira in 

oddaja svetlobo valovne dolžine 520 nm, kar vidimo kot zeleno (Puškar Šupuk, 

2014).  

  

Slika 4: Levo prikaz vrivanja SYBR Green v molekulo DNA, desno gel pod UV svetlobo, barvan s 

SYBR green  

(Levo: What does SYBR Green mean, b.d.) 

 (Desno: The dark reader optical system, b.d.) 
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2.3.2.2. PROTEINI IN AMINOKISLINE 

Proteine tako kot nukleinske kisline ločujemo po eni izmed elektroforetskih tehnik in 

jih je potrebno prav tako obarvati, da lahko analiziramo rezultate. Drobnič in Košorok 

s sodelavci (2009) navajata uporabo različnih načinov detekcije, s katerimi hkrati 

določimo vse proteine v gelu ali pa le določene izmed njih.  

 

Barvila  

Za barvanje proteinov so najpogosteje v uporabi barvila, kot je npr. Coomassie 

Brilliant Blue, ki se običajno vežejo na pozitivno nabite skupine lizina, arginina ali 

histidina, zato se močno bazični proteini obarvajo močneje, kisli pa šibkeje. Uporablja 

se tudi barvilo fluoreskamin, ki reagira s primarnimi amini, pri čemer nastanejo 

produkti, ki pod UV svetlobo fluorescirajo (Drobnič Košorok et al., 2009). 

 

Avtoradiografija 

Z avtoradiografijo lahko zaznavamo lise z radioaktivnimi elementi označenih 

nukleinskih kislin ali proteinov. Gel posušimo in pokrijemo z rentgenskim filmom, ki 

ga nato razvijemo. Na mestih, kjer so bile navzoče z radioaktivnim elementom 

označene makromolekule, nastanejo črne lise (Drobnič Košorok et al., 2009). 

 

2.3.3. AGAROZNA GELSKA ELEKTROFOREZA DNA  

Lee in sodelavci (2012) navajajo, da je agaroza linearni polimer s ponavljajočim 

dimerom L- in D-galaktoze, izoliran iz morskih alg rodov Gelidium in Gracillaria. 

Primeren je za ločevanje molekul velikosti 100 bp (baznih parov) do 25 kb (kilo 

baznih parov). Gele pripravimo tako, da v pufru raztopimo trdno agarozo, gostota 

katere je odvisna od koncentracije agaroze (Sitar, 2012).  

 

PROTOKOL 

Tabela 1: Protokol gelske elektroforeze DNA 

Priprava gela – agaroze 

1. Agaroza, ki nam služi kot molekularno sito, se pripravlja v 

koncentracijah od 0,5 % do 2 %. Agarozo stehtamo in stresemo v 

erlenmajerico.  

2. Dodamo tris acetatni (1x TAE) ali tris boratni (1x TBE) pufer. 
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3. Agarozo raztopimo v pufru s segrevanjem v mikrovalovni pečici ali 

nad bunsenovim gorilnikom. Z alkoholnim flomastrom označimo 

nivo, saj tekom segrevanja pufer hlapi. Ko je agaroza raztopljena, je 

potrebno dodati dvakrat destilirano vodo (ddH2O) do označenega 

nivoja. 

4. Dodamo EtBr, ki ima končno koncentracijo 0,5 µg/mL, in počakamo, 

da se gel ohladi na približno 50–60 °C. Nosilec za gel postavimo na 

ravno podlago, ob straneh zatesnimo in postavimo glavniček v 

zareze. Previdno vlijemo gel v nosilec, tako da ne delamo 

mehurčkov, ki bi lahko potencialno motili mobilnost molekul v gelu. 

Počakamo, da gel polimerizira v časovnem intervalu 15–30 min (Lee 

et al., 2012). 

Agarozne gele navadno pripravimo v 1x TAE pufru (40 mM tris acetat, 1 mM EDTA) 

ali 1x TBE (45 mM tris borat, 1 mM EDTA). Najbolj pogosto uporabljamo 2% 

agarozni gel.  

2% agarozni gel: 0 mL 75 mL 

‒ agaroza 

‒ 1x TAE 

‒ EtBr (10 mg/mL) 

0,8 g 

40 mL 

2 L 

1,5 g 

75 mL 

3,75 L 

OPOZORILO: EtBr je zelo mutagen in toksičen. Pri delu z njim moramo obvezno 

nositi rokavice. Komercialna stock raztopina EtBr je 10 mg/mL v vodi. Hranimo ga v 

temnih steklenicah pri sobni temperaturi. Končna koncentracija EtBr je 0,5 g/mL.  

 

Po novem ne dodajamo več EtBr v gel, temveč gele po končani elektroforezi 

barvamo v raztopini EtBr v ddH2O (končna konc. 0,5 g/mL) (Sambrook et al., 

1989). 
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Slika 5: Priprava in vlivanje agaroze v nosilec za gel  

(Molecular biology, b.d.) 

 

 Pomembno je, da za ulivanje gela in za elektroforezo vzamemo isti pufer (enkratno 

narejen), kajti že majhne razlike v ionski moči ali pH lahko pomembno vplivajo na 

mobilnost fragmentov DNA.  

Priprava pufra in nanašalnega pufra 

50x TAE (pufer) 
* dopolniti z ddH2O do 500 mL oz. 1 L  

500 mL 1 L 

tris acetatna baza 121 g 242 g 

CH3COOH 28,55 mL 57,1 mL 

0,5 M EDTA (pH 8,0) 100 mL 50 mL 

1x TAE (delovna raztopina) 
*dopolniti z ddH2O do 1 L  

1 L 

50x TAE 20 mL 

6x barvilo za gel  
(angl. gel-loading buffer, GLB) 
*dopolniti z ddH2O do 50 mL  

 
za 50 mL 

0,5M EDTA, pH 8,0 5 L 

bromofenol modro 0,125 g 

ksilen cianol FF 0,125 g 

glicerol 25 mL  

 

GLB hranimo pri 4 °C v hladilniku. Bromofenol modro potuje v agaroznem gelu 

približno 2,2-krat hitreje kot ksilen cianol FF ne glede na koncentracijo agaroze.  
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Nanašanje vzorcev 

Pomešamo 1‒10 L vzorca DNA (npr. PCR produkt) z 1 kapljico barvila GLB in 

nanesemo v žepek v gelu. Pokrijemo kadičko in začnemo z elektroforezo. Na 

enosmerni napetosti 100 voltov poteka elektroforeza približno 30 minut (Sambrook 

et al., 1989).  

 

 
Slika 6: Nanašanje vzorcev DNA v agarozo  

 (osebni arhiv) 

 

 
Slika 7: Elektroforeza DNA in prikaz rezultatov 

 (osebni arhiv)
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2.3.4. ELEKTROFOREZA AMINOKISLIN 

Elektroforeza aminokislin je ločevanje aminokislin v električnem polju. Ioni 

aminokislin pod električno napetostjo potujejo v obratni smeri njihovega lastnega 

naboja. Razlike v smeri in hitrosti potovanja izkoristimo za ločevanje aminokislin 

(Bukovec et al., 2002). 

Aromatske aminokisline absorbirajo UV svetlobo z maksimumom absorpcije pri 260 

in 280 nm. To lastnost izkoriščamo za identifikacijo in kvantitativno vrednotenje 

koncentracije proteinov. pH, pri katerem sta pozitivni in negativni naboj na molekuli 

enaka in je zato molekula navzven električno nevtralna, imenujemo izoelektrična 

točka pI. Pri pI aminokislina v električnem polju ne potuje, kar izkoriščamo za 

ločevanje aminokislin. Za  -aminokislino, ki ima dve ionizirajoči skupini, lahko na 

podlagi Henderson-Hasselbalchove enačbe določimo pI kot: 

   
 

 
            

 (Drobnič Košorok et al., 2009, str. 85) 

Topnost je v izoelektrični točki najmanjša (Kos in Pivk, 2009). 

2.3.4.1. AMINOKISLINE 

»Aminokisline so najpomembnejše organske dušikove spojine.« (Smrdu, 2008, str. 

142) »Aminokisline so sestavni deli beljakovin (proteinov).« (Kos in Pivk, 2009, str. 

11) V človeškem organizmu sestavlja beljakovine 20 aminokislin, ki se lahko 

povezujejo na skoraj neskončno možnih načinov in jih telo dobi po razgradnji 

beljakovin v prebavilih. Aminokisline so pomembne za energijo, sintezo peptidnih 

hormonov, encimov, beljakovin krvne plazme, hemoglobina, sestavnih delov mišic, 

vezivnega tkiva, dlak, nohtov ... Aminokisline, ki jih organizem sintetizira sam, 

imenujemo neesencialne aminokisline (npr. glicin, alanin, cistein, aspargin, glutamin 

...), tiste, ki jih organizem ne more sintetizirati sam, pa imenujemo esencialne 

aminokisline (levcin, treonin, fenilalanin, arginin, lizin ...) (Kos in Pivk, 2009).  -

aminokisline imajo na  -ogljikovem atomu vezano aminsko (–NH2) in karboksilno (-

COOH) skupino, zaradi česar se v vodni raztopini obnašajo kot šibke baze ali kisline. 

Vseh 20 aminokislin se med seboj razlikuje le po naravi stranskih skupin (R). 

Lastnosti slednjih vplivajo na fizikalne in kemijske lastnosti prostih in v proteine 

vezanih aminokislin (Drobnič Košorok et al., 2009).  

Lastnosti aminokislin 
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 »Aminske in karboksilne skupine aminokislin v vodi ionizirajo. Pri fiziološkem pH   

7,4 so aminske skupine protonirane, karboksilne pa so v obliki konjugirane baze 

(karboksilatna oblika). Določena AK se obnaša kot kislina ali kot baza. Molekule, ki 

nosijo nabite skupine nasprotne polarnosti, imenujemo »ioni dvojčki« (angl. zwitter 

ioni). Aminokisline so topne v vodi in ostalih polarnih topilih. Z izjemo glicina so vse 

aminokisline optično aktivne, kar pomeni, da sukajo ravnino polarizirane svetlobe. 

Optično aktivne molekule so asimetrične, njihov centralni atom (C ) se imenuje 

asimetrični oz. kiralni center, saj so nanj vezane štiri različne substituente. Zrcalno 

simetrični obliki optično aktivne molekule imenujemo enantiomera. Aminokisline v 

naravnih proteinih imajo skoraj izključno L‒stereo kemijsko konfiguracijo.« (Drobnič 

Košorok et al., 2009, str. 84 in 85) 

 

Slika 8: 1.: aminokislina, 2.: prikaz iona dvojčka, 3.: dve aminokislini, ki tvorita peptidno skupino 

(formule so narisane s programom angl. ChemSketch) 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Tabela 2: Struktura in lastnosti izbranih aminokislin (Bukovec et al., 2002) 

IME 
OKRAJŠAVA 

STRUKTURNA 
FORMULA 

IZOELEKTRIČNA 
TOČKA 

OPOMBE 

 
Glicin 

Gly 

 

 
5,97 

 
nevtralna AK brez 
stranske verige 

 
Alanin 

Ala 

 

 
6,00 

 
kratka nepolarna veriga 

 
 

Levcin 
Leu 

 

 
 

5,98 

 
 
daljša nepolarna veriga 

 
Fenilalanin 

Phe 

 

 
 

5,48 

 
 
daljša nepolarna veriga 

 
 

Serin 
Ser 

 

 
 

5,68 

 
 
nevtralna AK s polarno 
verigo 

 
 

Cistein 
Cys 

 

 
 

5,07 

 
polarna stranska veriga; 
skupina SH stvori 
disulfidne mostove 

 
 

Asparagin 
Asn 

 

 
 

5,41 

 
 
nevtralna AK s polarno 
verigo 

 
Asparaginska 

kislina 
Asp 

 

 
 

2,77 

 
 
kisla AK 

 
 

Lizin 
Lys 

 

 
 

9,74 

 
 
bazična AK 

Vse kemijske strukture so narisane v programu angl. ChemSketch.
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2.4. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

Juriševič s sodelavci (2008) navaja, da je učenje kompleksen mentalni fenomen, za 

katerega velja, da je lahko zaradi učenja abstraktnih pojmov pri naravoslovnih 

predmetih in kemiji še bolj otežen proces. Kjer se pojavljajo težave pri učenju 

naravoslovja in kemije, je posledično posameznikov odnos do predmeta negativen, 

motivacija za učenje pa slabša. Rezultati raziskave so pokazali, da stopnja notranje 

motivacije močno pada z naraščanjem učenja abstraktnih vsebin (naravoslovni 

predmeti). Sklep raziskave je, da je potrebno v prihodnosti nameniti več časa 

raziskovanju učinkovitih pristopov za motiviranje študentov – bodočih učiteljev 

naravoslovnih predmetov in kemije, da bodo lahko kasneje motivirali svoje učence v 

praksi. 

Učitelj lahko učence motivira z eksperimentom iz forenzike, ki je za učence zanimiv in 

jih motivira za učenje kemije in naravoslovja. Ideja se je razvila v koncept s tem 

diplomskim delom. Namen dela je zbrati analogne eksperimente, primerne za prikaz 

gelske elektroforeze DNA učencem osnovne šole, in predlagati, pri katerih učnih 

vsebinah predmetov v OŠ bi lahko uporabili poskus elektroforeze DNA ali 

elektroforeze kot metode ločevanja zmesi. Izbrani so bili eksperimenti, ki so primerni 

tudi za samostojno delo učencev in pokažejo princip delovanja elektroforeze kot 

metode ločevanja zmesi.  

Predlagani eksperimenti so: 

1. ekstrakcija in izolacija molekul DNA iz sadja ali zelenjave, 

2. elektroforeza z barvili iz flomastrov ali barvili za živila v samostojno izdelani 

komori iz pleksi stekla, 

3. elektroforeza aminokislin. 

Izdelana sta bila dva tipa aparatur za praktično eksperimentalno delo optimizacije 

poskusov elektroforeze v laboratoriju. 
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3. METODA DELA 

V delu je bila uporabljena metoda analize dokumentov (strokovnih člankov, druge 

literature in učnih načrtov) ter praktično eksperimentalno delo optimizacije poskusov 

v laboratoriju. Na osnovi analize in sinteze je bila izdelana aparatura za elektroforezo, 

primerno za uporabo v šolski praksi. Razvit in optimiziran je bil poskus izolacije DNA 

iz rastlinskega materiala. Princip elektroforeze je simuliran z barvili iz flomastrov in z 

barvili za živila. Kot metoda ločevanja zmesi na podlagi električnega polja je bil 

optimiziran tudi poskus elektroforeze aminokislin. 

Na osnovi analiz učnih načrtov so predstavljene predloge integracije elektroforeze kot 

metode ločevanja zmesi pri naravoslovnih predmetih osnovne šole.  
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4. REZUTATI Z DISKUSIJO 

4.1. EKSPERIMENTI, PRIMERNI ZA LABORATORIJSKO DELO V 

OSNOVNI ŠOLI 

4.1.1. IZOLACIJA DNA IZ PARADIŽNIKA IN JAGOD 

Postopek izolacije DNA je preprost in tudi finančno dostopen. Učenci spoznajo 

postopek, ki je podoben postopku izolacije DNA iz vzorcev bioloških sledi, najdenih 

na kraju zločina. Vidijo skupke dolgih verig molekul DNA, ki si jih lahko ogledajo še 

pod mikroskopom, če jih primerno obarvajo. Poudariti moramo, da je za nadaljnje 

stopnje poteka elektroforeze potrebno izolirano DNA očistiti vseh primesi in jo cepiti z 

restrikcijskimi encimi na določenih mestih. Ta korak je za učence prezahteven ter za 

šolo drag in zato v osnovni in srednji šoli neizvedljiv.  

Vičar (b.d.) je izdelala gradivo za delavnico za učitelje s postopkom izolacije DNA iz 

sadja ali zelenjave. 

Tabela 3: Potrebščine in kemikalije za izolacijo DNA iz paradižnika in jagod 

Potrebščine Kemikalije 

- leseni zobotrebec 

- čaša 

- menzura 

- palični mešalnik  

- steklena palčka 

- epruveta 

- stojalo za epruvete 

- filtrirni papir 

- stekleni lij 

- nož 

- deska za rezanje 

- paradižnik (ali banana, jagode, kivi, 

nektarina, čebula ...) 

- 95% etanol 

- NaCl (kuhinjska sol) 

- tekoči detergent za pomivaje posode 

- proteaza 
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Postopek izvedbe 

Tabela 4: Protokol in opombe za izolacijo DNA iz paradižnika in jagod 

Postopek Opombe 

1. 3 g kuhinjske soli in 10 mL detergenta 

damo v čašo in dopolnimo vsebino z 

vodo do prostornine 100 mL.  

Mešamo, dokler se vsa sol ne raztopi. 

 

 

2. Enega ali polovico paradižnika narežemo 

na koščke, velike približno 1x1 cm (lahko 

tudi manjše), in jih dodamo v pripravljeno 

raztopino. 

 

Detergent bo deloval kot emulgator ali tenzit. 

Njegova kemična struktura izloči lipide iz 

membran v raztopini. Na tak način uniči celične in 

jedrne membrane, zato se lahko DNA sprosti iz 

celičnih jeder. Sol okrepi ta efekt in prepreči 

agregiranje proteinov ter naredi raztopino 

podobno fiziološki raztopini. 

3. Stekleno čašo z mešanico damo za 15 

min v 60 °C toplo vodno kopel (Slika 9). 

 
Slika 9: Topla vodna kopel 

 (osebni arhiv) 

Visoka temperatura pospeši sproščanje DNA in 

deaktivira encim DNAzo, ki lahko razgradi 

molekule DNA. 

4. Mešanico za 10 minut damo v ledeno 

kopel, da se ohladi na sobno 

temperaturo. 

Hladimo zato, da visoka temperatura ne povzroči 

razpadanja DNA. 

5. Koščke paradižnika s paličnim 

mešalnikom mešamo 5 sekund ali pa jih 

stremo v terilnici. 

 

Slika 10: Mečkanje vzorcev v terilnici 

 (osebni arhiv) 

Palični mešalnik pomaga pri poškodovanju celic, 

ampak ne smemo mešati predolgo, saj pretrgamo 

verige DNA. Za lažjo vizualizacijo je pomembno, 

da so verige DNA čim daljše. 
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6. Suspenzijo celic filtriramo in odmerimo 20 

mL ekstrakta. 

 

Slika 11: Filtriranje  

(osebni arhiv) 

Celične fragmente, membrane in stene ločimo od 

DNA in proteinov, ki ostanejo v ekstraktu.  

7. Ekstraktu dodamo 80 µL proteaze in 

pretresemo.  

Proteaza je encim, ki sodeluje pri razgradnji 

beljakovin in s tem zmanjša njihovo prisotnost pri 

nadaljnjih postopkih. 

8. 20 mL hladnega etanola previdno zlijemo 

po steni nagnjene epruvete na ekstrakt.  

Etanol naj bo hladen. 

 

9. Med plastema vidimo izolirano DNA, ki jo 

navijemo na lesen zobotrebec in 

izvlečemo iz raztopine. 

 

Slika 12: Izolirane verige DNA 

 (osebni arhiv) 

 

Slika 13: Izolacija DNA iz paradižnika in jagod 

(osebni arhiv) 

DNA (in RNA) ni topna v etanolu, zato se obori. 

Topnost je odvisna od temperature, zaradi česar 

uporabimo ohlajen etanol. 
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Postopek lahko poenostavimo, če želimo samo opazovati izolirano DNA. 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, le da bo DNA imela več primesi proteinov. Če v 

postopku 8 nimamo možnosti ohladiti etanola, poskus uspe tudi, če ima etanol 

temperaturo blizu sobne.  

Za nadaljnje zahtevnejše laboratorijske analize in raziskave tako izolirane DNA so 

potrebni še nadaljnji postopki čiščenja. V opisanem postopku ima izolirana DNA še 

primesi molekul RNA in proteinov (Vičar, b.d.).  
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4.1.2. ELEKTROFOREZA Z BARVILI IZ FLOMASTROV IN BARVILI ZA ŽIVILA 

 

Naslednji eksperiment primeren za laboratorijsko delo v osnovni šoli, je elektroforeza 

z barvili iz flomastrov ali barvili za živila. Barvila so uporabljena kot simulacija vzorcev 

DNA. Eksperiment je izvedljiv brez posebne opreme, ki se sicer uporablja pri pravi 

elektroforezi. Za bolj primerljiv eksperiment, ki bistveno bolj spominja na izvedbo 

dejanske elektroforeze, pa lahko tudi učenci sami pod vodstvom učitelja iz pleksi 

stekla izdelajo elektroforetsko komoro ter ostale elemente, potrebne za potek 

elektroforeze. Obenem usvajajo ročne spretnosti pri rokovanju z laboratorijskim 

priborom in tehnično podkrepijo svoje ustvarjalno znanje. Možna in zaželena je tudi 

medpredmetna povezava s tehničnim poukom.  

Za boljše razumevanje potovanja fragmentov DNA in ostalih nabitih delcev v gelu 

lahko učencem na makroskopski ravni pokažemo simulacijo principa gibanja različno 

velikih delcev skozi medij. Za nabite delce uporabimo različno velike frnikole z 

enakimi masami. Kot medij lahko uporabimo propan-1,2,3-triol (Slika 14). Istočasno 

spustimo frnikoli različnih velikosti v menzuro z glicerinom in opazujemo čas 

potovanja frnikol. Vlogo gravitacije povežemo z vlogo električnega polja 

elektroforeze. Potovanje frnikol nam nazorno pokaže, kako potujejo nabiti delci v 

elektroforeznem gelu in kako vpliva velikost delcev na gibanje (Verdel, 2013). 

 
Slika 14: Prikaz gibanja nabitih delcev v mediju 

(osebni arhiv) 
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PROTOKOL ELEKTROFOREZE Z BARVILI ZA ŽIVILA 
 
Forensic Science: Building Your Own Tool for Identifying DNA (b.d) objavlja protokol 

(Tabela 5) izvedbe eksperimenta elektroforeze z barvili za živila, ki se ga da izvesti 

brez originalne elektroforetske komore. 

Tabela 5: Sestava enostavne elektroforetske komore z virom napetosti 

Najprej si pripravimo plastično posodo, ki nam bo služila kot komora za 

elektroforezo. Za elektrodi uporabimo aluminijasti žici, kot prikazuje Slika 15. 

 
Slika 15: Plastična posoda in aluminijasti žici 

(Forensic Science: Building Your Own Tool for Identifying DNA, b.d.) 

Za enosmerni električni vir sestavimo pet baterij z 9 V, kot prikazuje Slika 16. 

Celotna napetost vira je 45 V.  

 
Slika 16: Vir napetosti (baterije) 

(Forensic Science: Building Your Own Tool for Identifying DNA, b.d.) 



Možnosti uporabe elektroforeze DNA pri pouku v osnovni šoli 

25 
 

Izdelamo glavniček iz materiala, ki je debelejši kot karton in ga lahko režemo s 

škarjami. 

 
Slika 17: Glavniček 

 (Forensic Science: Building Your Own Tool for Identifying DNA, b.d.) 

V polimeriziran gel s kapalko ali pipeto nanesemo en vzorec rdečega in en vzorec 

modrega barvila za živila. 

Z žicami povežemo naš vir napetosti z elektrodama v plastični posodi z gelom in 

elektroforeza prične potekati.  

 
Slika 18: Enostavna aparatura elektroforeze  

 (Forensic Science: Building Your Own Tool for Identifying DNA, b.d.) 

 

Tabela 6: Priprava gela in pufra  

Prvi korak eksperimenta je priprava elektroforetskega gela in pufra. Za pufer 

pripravimo 1% raztopino sode bikarbone. Za pripravo 200 mL take raztopine v 200 

mL destilirane vode stehtamo 2 g natrijevega hidrogenkarbonata in ga z mešanjem 

raztopimo.  

Nato pripravimo 1% agarozni gel. 1 g agaroze nad bunsenovim gorilnikom ali v 

mikrovalovni pečici raztopimo v 100 mL pripravljenega pufra.  

Počakamo, da se raztopljena agaroza ohladi na približno 50 °C. Nato jo vlijemo v 

manjšo plastično posodo takšne velikosti, da jo lahko prestavimo v komoro za 

elektroforezo. 

Glavniček vstavimo v nosilec, preden vanj vlijemo gel. 
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PROTOKOL IZVEDBE ELEKTROFOREZE Z BARVILI IZ FLOMASTROV 
 
Po videoposnetku Simple electrophoresis experiment b.d. (pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=dkp12h31kH4) je postopek izvedbe elektroforeze 

z barvili iz flomastrov podoben elektroforezi z barvili za živila, le da uporabimo barvila 

iz flomastrov. 

Večino flomastrov lahko razstavimo in znotraj najdemo peno, ki je prepojena z 

barvilom (Slika 19). Ob pritisku nanjo lahko nakapamo barvilo v epruvete (Slika 20, 

levo) ali enostavno pobarvamo kos papirnatega robčka (Slika 20, desno), iz katerega 

naredimo kroglice, ki jih vstavimo v pripravljen gel za elektroforezo. V omenjenem 

viru izvajamo eksperiment, kot prikazuje Slika 20 desno. Če učitelj želi, da učenci 

pridobijo ročne spretnosti pri rokovanju z instrumenti, ki so v osnovni šoli redko 

uporabljeni, kot je avtomatska pipeta, in če jo ima na voljo, mu je dana odlična 

priložnost, da učencem to omogoči. V primeru, da šola avtomatske pipete nima, se 

lahko poslužijo drugega načina vnosa vzorca v gel. Možnost je, da uporabijo 

navadne plastične kapalke, vendar je delo z njimi za tako natančne in relativno 

majhne vnose v gel oteženo in površno.  

 
Slika 19: Razstavljen flomaster  

(osebni arhiv) 

 
Slika 20: Levo: barvila iz flomastrov v epruvetah;  

desno: barvila iz flomastrov na prepojenih vpojnih robčkih  

 (osebni arhiv) 
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OPTIMIZACIJA POSKUSOV V LABORATORIJU 
 
Uporabljen vir napetosti oziroma električna napetost je lahko poljubna, le da bo pri 

nižji napetosti celoten potek elektroforeze trajal dlje časa. Če učenci izvajajo 

eksperiment samostojno, je primerna napetost 9 V. Če se eksperiment izvaja s 

pomočjo učitelja, lahko napetost tudi povečamo. Slika 21 prikazuje dve različni 

elektroforetski komori za gelsko elektroforezo. Pri obeh je uporabljena napetost 9 V 

(baterije z napetostjo 1,5 V so povezane v sklenjen električni krog).  

  
Slika 21: Levo: elektroforetska komora, narejena iz pleksi stekla;  

desno: plastična posoda za elektroforetsko komoro  

(osebni arhiv) 

 

 
Slika 22: Elektroforetska komora, priklopljena na napajalnik z zmogljivostjo do 500 V 

(osebni arhiv) 
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Agarozo lahko za preproste eksperimente z barvili nadomestimo z navadnim agarjem 

ali želatino Fix, ki jo uporabljamo za peko. Razlika je v zamreženosti posameznih 

gelov in predvsem v barvi oz. motnosti gela, saj je agaroza bolj prozorna od agarja in 

želatine, zaradi česar potovanje vzorcev lažje opazujemo. Razlika se pojavlja tudi v 

ceni, saj je agaroza dražja (Slika 23). 

 
Slika 23: Od leve proti desni: agaroza, agar agar, želatina Fix  

(osebni arhiv) 

 
Za glavniček smo uporabili plastiko, ki ima debelino 1 mm in jo lahko razrežemo s 

škarjami, in glavniček iz pleksi stekla debeline 2 mm, ki smo ga izrezali z motorno 

žago. Nosilec za gel se v času zamreževanja gela oblepi z izolirnim trakom, kot 

prikazuje Slika 24. 

 
Slika 24: Glavniček iz plastike in pleksi stekla  

(osebni arhiv) 
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Vzorce barvil se v gel nanaša z avtomatsko pipeto (Slika 25, desno) ali s pinceto, 

kadar nanašamo kroglice robčkov, prepojenih z barvili (Slika 25, levo). 

 

Vzorce barvil smo pred nanosom z avtomatsko pipeto pomešali s 87% glicerolom 

(Slika 26), z namenom, da jih obtežimo, saj moramo vzorce nanašati v gel, ko je ta 

že potopljen v pufer. Če je vzorec obtežen, lepo pade v žepek v gelu, v nasprotnem 

primeru se nam lahko vzorec razlije v pufer.  

 

  

 
Slika 25: Levo: papirnate kroglice s flomastrom v gelu; desno: barvilo flomastrov, v gel 

naneseno z avtomatsko pipeto 

 (osebni arhiv) 

 
Slika 26: Od leve proti desni: mešanje vzorcev z glicerolom, vnos vzorca v gel, zapolnjen žepek 

z vzorcem  

(osebni arhiv) 
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Naslednje slike prikazujejo potek elektroforez, izvedenih na različne načine. 

 

Slika 28 prikazuje elektroforezo modrega barvila za živila z izolirano DNA iz 

paradižnika (prvi trije in deveti žepek), modrega barvila za živila (4‒7 žepek), črnega 

barvila iz flomastrov (osmi žepek) in zelenega barvila iz flomastrov (deseti žepek v 

gelu). Za gel smo uporabili 1% agar gel in 1x TAE pufer. Elektroforeza je potekala 

60 min na približno 100 V napetosti. Levo Slika 28 prikazuje začetek elektroforeze, 

na sredini vidimo potek po času 30 minut ter na desni strani po 60 minutah. 

   
Slika 28: Elektroforeza barvil za živila in barvil iz flomastrov na agar agar gelu  

(osebni arhiv) 

Slika 27 prikazuje elektroforezo barvil iz flomastrov. Za gel je uporabljena želatina 

Fix, za pufer pa raztopina natrijevega hidrogenkarbonata v destilirani vodi. Za 

elektrodi sta uporabljeni alu foliji, nameščeni na rob posode. Elektroforeza je 

potekala 45 minut na napetosti 9 voltov.  

  
Slika 27: Elektroforeza barvil iz flomastrov na želatini 

 (osebni arhiv) 
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Slika 29: Ponovljivost elektroforeze z barvili 

 (osebni arhiv) 

Slika 29 prikazuje v prvih dveh žepkih črno barvilo iz flomastrov, v naslednjih dveh 

zeleno barvilo iz flomastrov ter v zadnjih dveh modro barvilo za živila. 

 

Slika 30 prikazuje elektroforezo na agaroznem gelu z barvili iz flomastrov. 0,6% 

agaroza z 1x TAE pufrom je priklopljena na napetost 100 V za 45 minut. 

 
Slika 30: Elektroforeza na agarozi z barvili iz flomastrov  

(osebni arhiv) 
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Slika 31 prikazuje agarozno elektroforezo s standardnim vzorcem DNA. V zadnjih 

treh žepkih so barvila iz flomastrov (vijolično, zeleno in rjavo barvilo). Sambrook s 

sodelavci (1989) v protokolu navaja, da v standardnem vzorcu lahko sledimo barvilu 

bromofenol modro, ki potuje v agaroznem gelu približno 2,2-krat hitreje kot ksilen 

cianol FF, ne glede na koncentracijo agaroze. 

Potek elektroforeze je bil izveden pri 100 V 45 minut, z 1% agarozo v 1x TAE pufru. 
 

 

  
Slika 31: Elektroforeza na agarozi z barvili iz flomastrov in standardnim vzorcem DNA 

 (osebni arhiv) 
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Slika 32 (levo) prikazuje standardni vzorec molekul DNA in desno potek 

elektroforeze pod UV svetlobo.  

  

Slika 32: Standardni vzorec DNA in elektroforeza na agarozi pod UV svetlobo 

 (osebni arhiv) 

 
Načinov za izvedbo elektroforez je več. Predlagani so primeri eksperimentov, kjer 

molekule DNA zamenjamo za barvila in so tako primernejši za učence osnovne šole. 

Odločitve, katera barvila, gel ter pufer uporabiti, so na strani učiteljev in njim 

razpoložljivega materiala za izvedbo. Na principu elektroforeze z barvili lahko 

učencem pojasnimo elektroforezo kot kemijsko metodo ločevanja zmesi.  
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4.1.3. IZDELAVA APARATURE ZA ELEKTROFOREZO 

Pri tehniki učenci izdelujejo samostojne izdelke iz različnih materialov. Lahko izdelajo 

komoro za elektroforezo, ki je izdelana iz pleksi stekla, in izdelek je praktično 

uporaben.  

Najprej je potrebno narediti načrt, kupiti material in nato sledi izdelava izdelka. 

Material za ogrodje aparature je izbran polimetilmetakrilat (PMMA), ki ga vsi 

poznamo pod imenom pleksi steklo. PMMA pridobivajo s polimerizacijo 

metilmetakrilata (MMA). Gre za material, ki je prozoren, prepušča 92 % svetlobe, trd 

ter odporen proti svetlobi, staranju in kemikalijam. Temperaturno je obstojen od ‒60 

do +80 °C. Njegova uporaba je široka na več področjih (izdelava žarometov, 

varnostnih stekel, za optične naprave itd.) in spada med visoko kvalitetne polimere 

(Polimerni materiali, b.d.). 

V programu angl. Autodesk Inventor 3D CAD so bile izdelane 3D skice komore in 

ostalih delov za elektroforezo (Slika 33, Slika 34). 

 

 

 

 

Slika 33: Skice, narejene v programu Autodesk Inventor 3D CAD 

 (osebni arhiv) 
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Slika 34: Skica končnega izdelka  

(osebni arhiv) 

 

Zaradi lažje uporabnosti in vizualizacije za učence v primeru demonstracijskega 

prikaza so bile za izdelavo komore izbrane večje mere, kot so običajne, a kljub temu 

dovolj majhne za ekonomično uporabo kemikalij. Večji kos pleksi stekla se razreže 

na manjše plošče. V osnovno ploščo smo zvrtali luknje, kamor sodijo štirimilimetrski 

»banana« vtiči. V stranici za nosilec gela smo naredili zareze ter na motorni žagi po 

meri izoblikovali glavniček.  

Pleksi steklo je dobro topno v številnih kloriranih in aromatskih ogljikovodikih, kot so 

dikloroetan, trikloroetilen, kloroform, toluen, vinil acetat in aceton (Pleksi steklo, b.d.). 

Plošče pleksi stekla zaradi te lastnosti zlepimo skupaj. Natančno ob pravem kotu 

položimo stranico komore na osnovno ploščo in na stiku obeh s kapalko nanesemo 

tanek sloj kloroforma, ki razjeda vrhnji sloj pleksi stekla. Tako se stranici sprimeta 

skupaj.  
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razrez pleksi stekla 

 

plošče za aparaturo

 

brušenje robov

 

lepljenje s kloroformom

 

lepljenje s kloroformom

 

končni izdelek 

 

Slika 35: Slike izdelave elektroforetske komore in nosilca za gel  

(osebni arhiv) 

 

Za elektrodi sta bili izbrani bakreni ploščici, ki se ju pobrusi in zgornji del ob 

»banana« vtiču izolira s prozornim lakom za nohte. Elektrodi sta vpeti ob steno 

komore z »banana« vtičem. V električni krog lahko vežemo zaporedno ampermeter 

in vzporedno voltmeter. Tako pripravljena komora, ki je povezana z električnim 

napajalnikom, je pripravljena za elektroforezo. 

 

 
Slika 36: Končni izdelek 

 (osebni arhiv) 
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4.1.4. ELEKTROFOREZA AMINOKISLIN Z NINHIDRINSKO REAKCIJO 

Elektroforezo kot tehniko ločevanja zmesi lahko učencem predstavimo na primeru 

ločevanja aminokislin. Aminokisline učenci devetega razreda pri kemiji obravnavajo 

že v sklopu učnega načrta.  

Amfoternost aminokislin se izkorišča pri metodi ločevanja aminokislin s pomočjo 

elektroforeze. Od medija, v katerem poteka elektroforeza (pufer z določeno pH 

vrednostjo), je odvisno, kakšen naboj bodo imele posamezne aminokisline in ali bodo 

potovale proti negativni ali pozitivni elektrodi. Če je pH pufra enak izoelektrični točki 

aminokisline, se ne premika v električnem polju med elektroforezo. Tiste 

aminokisline, ki imajo izoelektrično točko nižjo od pH pufra, imajo negativen naboj in 

potujejo proti pozitivni elektrodi, tiste z višjo izoelektrično točko pa pozitivnega in 

potujejo proti negativni elektrodi. Hitrost premikanja je odvisna od velikosti 

aminokisline. Če je ena aminokislina manjša kot druga, naboja pa imata enaka, se 

različno hitro premikata (Lastnosti aminokislin, b.d.). Za aminokisline sta najpogosteje 

v uporabi kapilarna elektroforeza ter izoelektrično fokusiranje (Drobnič Košorok et al., 

2009).  

Učenci lahko naredijo elektroforezo aminokislin na podlagi ninhidrinske reakcije. 

Ninhidrinsko reakcijo uporabljamo za določanje primarnih aminskih skupin in 

aminokislin. Reakcija poteka tako, da se aminokislina razgradi do aldehida in 

ogljikovega dioksida, pri čemer se sprošča amonijak, ki v stiku z reagentom dá 

obarvan produkt, kateri absorbira svetlobo pri 520 nm, kar vidimo kot modro-vijolično 

(Drobnič Košorok, 2009). Nastaneta dve resonančni obliki Ruhemann vijoličnega 

(Vrtačnik in Zupančič Brouwer, 1995).  
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Slika 37: Ninhidrinska reakcija  

(Aminokisline, peptidi, delo s proteini, b.d.) 

 
Tabela 7: Potrebščine in kemikalije za elektroforezo aminokislin z ninhidrinsko reakcijo 

Potrebščine Kemikalije 

- električni napajalnik 

- sušilec za lase 

- filter papir ali ploščica TLC, ki 

se uporablja za tankoplastno 

kromatografijo 

- razpršilka 

- kapilare 

- električne žice 

- plastična podloga 

- ninhidrin 

- pufer pH 6 

Različne aminokisline 

- glicin 

- lizin 

- asparagin 

- asparaginska kislina 

- triptofan 

 

Postopek izvedbe 

Pripravimo si potrebne potrebščine in kemikalije. Filter papir narežemo na trakove 

dolžine približno 15 cm in širine med 0,5 in 1 cm. Trakove poravnamo na plastični 

podlogi in jim s svinčnikom na sredino narišemo startno črto. Z razpršilko razpršimo 

pufer s pH = 6 na filter papir trakove, tako da je ves filter papir omočen. Pri tem 

pazimo, da filter papirja ne omočimo preveč, saj bi se nam v tem primeru vzorec pri 
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nanosu na filter papir razlil, kar bi negativno vplivalo na rezultate. Sledi postavitev 

anode in katode na obe strani trakov, kot prikazuje Slika 38 (levo). Za elektrodi 

uporabimo bakreni ploščici, ki smo ju predhodno pobrusili z brusnim papirjem in ju 

očistili vseh produktov, nastalih pri oksidaciji. Nato s kapilaro natančno nanesemo na 

startno mesto vzorce aminokislin, ki smo jih raztopili v pufru s pH = 6. Elektrodi 

povežemo na električni napajalnik, nastavimo na enosmerno napetost 16 V in 

pustimo stati 15 do 30 min. Ko steče po namočenem papirju enosmerni električni tok, 

se pričnejo glede na naboj in velikost ioni aminokislin različno hitro premikati proti 

ustrezni elektrodi. Po končani elektroforezi filter papirje osušimo in nanje z razpršilko 

nanesemo ninhidrin. S sušilcem za lase jih segrevamo, da se aminokisline obarvajo 

vijolično. Slika 39 desno prikazuje rezultat elektroforeze aminokislin arginina (pH 

10,76) (Arginine, b.d.), alanina (pH 6) in asparaginske kisline (pH 2,77) na TLC plošči 

za tankoplastno kromatografijo. Po 10 minutah poteka na napetosti 50 V vidimo, da 

alanin, ki ima enak pH kot pufer, miruje, arginin se pomakne proti negativni katodi in 

alanin proti pozitivni katodi, saj ima pH manjši od pH pufra. TLC plošča ali angl. Thin 

Layer Chromatography plošča je po navadi iz silikatnega gela, aluminijevega oksida 

ali celuloze. 

  
Slika 38: Prikaz poteka elektroforeze aminokislin  

(osebni arhiv) 
 

 
Slika 39: Rezultat elektroforeze aminokislin  

(osebni arhiv) 
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Slika 40: Skica poteka elektroforeze aminokislin  

(Lastnosti aminokislin, b.d.) 

 

4.2. ANALIZA UČNIH NAČRTOV 

Po pregledu in analizi učnih načrtov so tabelirani naravoslovni predmeti in učne teme, 

ki so primerni za vključitev elektroforeze kot metode ločevanja snovi v pouk. Način 

vpeljevanja v pouk je odvisen od posameznega predmeta in celotnega časovnega 

obsega, ki ga ima predmet. Če imamo na razpolago dovolj časa, lahko z učenci 

izvajamo predlagane eksperimente ali jih demonstriramo, v nasprotnem primeru pa 

lahko metodo opišemo in prikažemo animacije ali filmski izsek poteka. Tako 

animacije kot tudi filmske izseke poteka elektroforeze najdemo prosto dostopne na 

spletu (npr. YouTube; ključna beseda: DNA electrophoresis). 

Za učence je pomembno, da se učijo z raziskovanjem, saj na ta način pridobijo 

informacije samostojno ali s sodelovalnim učenjem, kar spodbuja zanimanje za 

vsebine in s tem poglobljeno razumevanje pojmov. Hkrati se tako učenci učijo 

samostojnosti za vseživljenjsko učenje. Raziskovanje je strategija dejavnega oz. 

aktivnega učenja, ki stremi k reševanju problemov. Na ta način sledimo dvema 

pomembnima ciljema izobraževanja, ki sta: ohraniti otrokovo radovednost in trajen 

interes za oblikovanje novega znanja ter razvijati sposobnosti, ki so potrebne za 

samostojno reševanje problemov. Učitelji lahko za uresničitev teh dveh ciljev izbirajo 

med različnimi metodami poučevanja kot so: simulacija, terensko delo, projektno 

delo, demonstracija in eksperiment (Slanc, 2014). Aktivno sodelovanje učencev 

spodbudi metoda igre vlog, ki jo običajno izvajamo v manjših skupinah. Učenci 

morajo imeti dovolj časa za pripravo, da je igra boljša, saj v tem času zbirajo in 

procesirajo informacije o svoji vlogi. Kadar imamo večje skupine učencev, se vloge 

porazdelijo, da eni igrajo dane vloge, drugi pa opazujejo, kar jim na koncu pomaga 
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pri diskusiji. Pomembno je, da učenci pri igri vlog ponotranjijo značaje, ki imajo 

drugačno osebnost, motivacijo in zgodovinsko ozadje, kar jim omogoča lažje 

vživljanje v vloge in zmožnost igranja različnih vlog. Vloge so lahko tudi povezane s 

forenzično znanostjo, ki zajema tudi elektroforezo kot metodo za identifikacijo DNA 

(Maciejowska et al., 2014).  

V tabelah (Tabela 8,Tabela 9, Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13, Tabela 

14) so navedeni vsebinski učni sklopi, kamor bi lahko vključili elektroforezo. Z 

odebeljenim tiskom so izbrane učne vsebine, kjer je možno izvesti eksperiment 

elektroforeze. Ostale učne vsebine so predlagane, da lahko učencem že od nižjih 

razredov in tudi v višjih razredih približamo eksperiment, ki je v vsakdanjem življenju 

nepogrešljiv. Analizirani so bili trenutno veljavni učni načrti za obvezne predmete: 

naravoslovje v 6. in 7. razredu, kemija, fizika, biologija in tehnika in tehnologija ter za 

neobvezne oziroma izbirne predmete: genetika in kemija v življenju.  

 
Tabela 8: Rezultati analize učnega načrta za naravoslovje 

UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE PREDLOGI, KAKO BI UČITELJI V 

VSEBINE UČNEGA NAČRTA UMESTILI 

ELEKTROFOREZO 

Vsebinski sklop Metode ločevanje čistih 

snovi in zmesi 

Elektroforeza kot metoda ločevanja snovi je 

primerna, da jo omenimo in demonstriramo 

učencem v 6. in 7. razredu.  

Tokovi in energija Veliko je govora o uporabi električne energije, za 

primer lahko omenimo tudi vse aparate v 

laboratorijih. Med njimi je tudi elektroforeza, ki za 

potek potrebuje električno energijo. 

 

 

Celica 

Pri obravnavi celice je mogoče omeniti tudi 

molekulo DNA, ki nosi dedni zapis in je za 

vsakega posameznika edinstvena, saj obstajajo 

testi, ki na podlagi DNA ločijo osebo od osebe. 

Lahko se navežemo na sorodstvene vezi in 

zločine, kjer lahko najdemo biološke sledi in iz 

njih izoliramo molekulo DNA. Postopek, ki nam 

da želene rezultate, se imenuje elektroforeza 

DNA. Učenci lahko izvedejo tudi izolacijo 

molekule DNA.  
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Tabela 9: Analiza učnega načrta za kemijo 

UČNI NAČRT ZA KEMIJO PREDLAGANE VSEBINE, KAMOR BI 

LAHKO VKLJUČILI ELEKTROFOREZO 

ALI IZOLACIJE 

 

Vsebinski sklop 

 

 

 

 

 

 

 

Kemija je svet snovi 

Učenci spoznavajo čiste snovi, zmesi in 

agregatna stanja snovi na submikroskopski ravni. 

Učencem lahko kot zanimivost in povezavo z 

življenjskim primerom povemo, da je 

elektroforeza postopek ločevanja zmesi, kot so 

nukleinske kisline, ki nosijo dedni zapis. Učitelj 

učencem pojasni, da ima vsak posameznik 

različno DNA, razen enojajčnih dvojčkov.  

 

Atom in periodni sistem 

elementov 

Pri obravnavi ionov učenci spoznajo pozitivno 

nabite delce katione in negativno nabite delce 

anione. Obenem lahko učencem povemo, kaj se 

zgodi s temi delci, če jih postavimo v električno 

polje. To navežemo na metodo ločevanja zmesi 

elektroforezo, povemo, kje in za kaj se uporablja, 

in jo na kratko opišemo. 

 

Kisikova družina organskih 

spojin 

Pri ogljikovih hidratih učenci obravnavajo 

polisaharide in kot primer navajamo škrob. Kot 

uporabnost škroba v vsakdanjem življenju lahko 

učencem povemo, da ga namesto agaroze 

uporabljamo za gelske elektroforeze. Na kratko 

opišemo postopek in vzbudimo radovednost med 

učenci. 

Dušikova skupina 

organskih spojin 

Obravnava aminokislin je idealna za 

vključitev elektroforeze kot metode ločevanja. 

Učenci lahko v skupinah izvajajo eksperiment 

– elektroforezo aminokislin ali elektroforezo 

DNA z barvili. 
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Tabela 10: Analiza učnega načrta za fiziko 

UČNI NAČRT ZA FIZIKO PREDLAGANE VSEBINE, KAMOR BI 

LAHKO VKLJUČILI ELEKTROFOREZO 

ALI IZOLACIJE 

 

 

Vsebinski sklop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenje in upor 

Učenci morajo razumeti, da sili trenja in upora 

zavirata gibanje. Kot primer, ki je povezan z 

življenjem in kjer lahko na submolekularni ravni 

opišemo, kako trenje vpliva na gibanje molekule, 

je dogajanje v agarozi pri elektroforezi. Z 

opisanim postopkom lahko izvedemo poskus z 

barvili iz flomastrov ali z barvili za živila. 

 

 

Opis gibanja in premo 

enakomerno in 

enakomerno pospešeno 

gibanje 

Za eksperiment, kjer učenci merijo pot in čas 

ter računajo hitrost, lahko vzamemo 

eksperiment gelske elektroforeze (s komoro, 

izdelano doma, z barvili brom fenol modro in 

ksilen cianol FF). Učenci hkrati spoznajo 

postopek elektroforeze, potek katere pod 

električno napetostjo izkoristijo za obravnavo 

in utrjevanje nove učne vsebine. Obe barvili 

nanesejo v agarozo ali agar agar in v 

trenutku, ko povežejo električni krog, začnejo 

meriti čas. Določijo končno linijo in opazujejo, 

v kolikšnem času barvili prepotujeta do 

končne linije. Sledi izračun hitrosti in 

sklepanje o velikostih molekul barvil, ki 

vplivajo na gibanje. 

 

 

Električni naboj in 

električna sila ter 

električni tok 

Pri poglobitvi znanja o električnih nabojih 

lahko govorimo tudi o nabojih, ki jih imajo 

molekule. Pri tem lahko izpostavimo naboj 

molekule DNA in naboj molekul aminokislin, 

ki jih izpostavimo električni sili, ter 

opazujemo gibanje le teh. Elektroforeza je 

primeren eksperiment za prikaz gibanja 

nabitih delcev v električnem polju. Učenci 

prav tako utrjujejo znanje o vezavi 

ampermetrov in voltmetrov v električno vezje.  
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Tabela 11: Analiza učnega načrta za biologijo 

UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO PREDLAGANE VSEBINE, KAMOR BI 

LAHKO VKLJUČILI ELEKTROFOREZO 

ALI IZOLACIJE 

 

Vsebinski sklop 

 

Celica in dedovanje 

Učenci lahko pri tem vsebinskem sklopu 

izvedejo eksperimente z izolacijo DNA iz 

sadja. Že pri učenju osnov mikroskopiranja si 

lahko skupke molekul DNA pogledajo pod 

mikroskopom. Prav tako lahko izvedejo 

elektroforezo DNA (z barvili).  

Razmnoževanje je 

značilnost vseh 

organizmov. Ker noben 

osebek ne živi večno, je 

razmnoževanje temelj za 

nadaljevanje vsake vrste 

Povezava z molekulo DNA in posledično z 

elektroforezo DNA. 

Delovanje živih sistemov 

temelji na kemijskih in 

fizikalnih načelih ter 

dedovanje 

Medtem ko učenci podrobneje spoznavajo, da 

organizmi vsebujejo zelo različne molekule, 

med njimi ogljikove hidrate, maščobe, 

beljakovine, DNA, lahko učencem ponovno 

omenimo elektroforezo DNA in izolacijo DNA. 

 

Tabela 12: Analiza učnega načrta za tehniko in tehnologijo 

UČNI NAČRT ZA TEHNIKO IN 

TEHNOLOGIJO 

PREDLAGANE VSEBINE, KAMOR BI 

LAHKO VKLJUČILI ELEKTROFOREZO 

ALI IZOLACIJE 

 

Izdelava izdelka 

Po dogovoru z učiteljem bi lahko učenci pri 

predmetu tehnika in tehnologija izdelali svojo 

komoro za elektroforezo iz pleksi stekla. 

 



Možnosti uporabe elektroforeze DNA pri pouku v osnovni šoli 

45 
 

Tabela 13: Analiza učnega načrta za genetiko 

UČNI NAČRT ZA GENETIKO PREDLAGANE VSEBINE, KAMOR BI 

LAHKO VKLJUČILI ELEKTROFOREZO 

Zgradba in pomen nukleinskih kislin in 

molekularna genetika 

Pri tem predmetu lahko z učenci izvedemo 

vse tri omenjene eksperimente: izolacijo DNA 

iz sadja, elektroforezo z barvili ter izdelavo 

elektroforetske komore. Vsebinske teme pri 

genetiki so kot nalašč za vključitev teh 

eksperimentov, saj obravnavajo natančno te 

teme, ki jih eksperimenti zajemajo. 

 

Enojajčni in dvojajčni dvojčki 

 

Tabela 14: Analiza učnega načrta za kemijo v življenju 

UČNI NAČRT ZA KEMIJO V ŽIVLJENJU PREDLAGANE VSEBINE, KAMOR BI 

LAHKO VKLJUČILI ELEKTROFOREZO 

 

 

Kromatografija 

Kromatografiji podobna eksperimenta sta 

elektroforeza aminokislin z ninhidrinsko 

reakcijo na filter papirju ali na ploščici za 

tankoplastno kromatografijo in elektroforeza 

na gelu z barvili. Pri obravnavi kromatografije 

lahko izvedemo tudi elektroforezo ali pa jo le 

omenimo in prikažemo filmski izsek poteka. 
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5. ZAKLJUČEK  

V diplomskem delu so bili razviti in optimizirani eksperimenti izolacije DNA iz sadja, 

poenostavitvi elektroforeze DNA z vzorci iz različnih barvil iz flomastrov in barvil za 

živila. Izdelana je bila komora za gelsko elektroforezo. Na podlagi analizirane 

literature so predlagane učne teme naravoslovnih predmetov, kjer se da uporabiti 

katerega izmed optimiziranih eksperimentov ali opisati postopek elektroforeze in ga 

podkrepiti z življenjskimi primeri, v katerih za razreševanje zločinov ali dokazovanje 

sorodstvenih vezi uporabljajo postopek elektroforeze. Učencem nudimo poleg 

obveznih vsebin učnih načrtov dodatno zanimivo in vseživljenjsko informacijo, ki jim 

razširi znanje in poveča interes za učenje kemije in naravoslovja. Z omogočanjem 

izvedbe poskusov jih spodbujamo k učenju z raziskovanjem, kar lahko pripomore k 

boljšim učnim uspehom učencev. Kot učitelji se moramo zavzemati za interese 

učencev in poskrbeti, da njihova radovednost, kreativnost ter želja po znanju ne 

zamrejo. Povečanje motivacije do učenja kemije in naravoslovja je mogoče doseči, 

če učencem omogočimo samostojno delo v laboratoriju in če jim omogočimo 

spoznanje forenzičnih vsebin in z njo povezanih eksperimentov, ki niso vključeni v 

učni načrt za OŠ. Za učence pa predstavljajo zanimivo in poučno izkušnjo. 
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