
EXTRACCIÓ D’ADN. COMPARACIÓ DE PROTOCOLS 
 
Nom i cognoms: _____________________________________________________________ 
 
PROTOCOL A (Adaptat de http://learn.genetics.utah.edu) 

 
1) Tritureu la font d'ADN juntament amb 1/2 culleradeta de sal de taula i aigua freda: 1/2 got 

(100 ml). 
 

2) Barregeu fort durant 15 segons. 
 
3) Aboqueu la sopa per un colador en un altre recipient (un got). 
 
4) Afegiu 2 cullerades de detergent líquid o 1 cullerada de xampú líquid i agiteu per barrejar. 
 
5) Deixeu reposar la barreja durant 5-10 minuts. 
 
6) Afegiu el suc de pinya (13 culleradetes, 25 ml) o solució de neteja de lents de contacte (5 

culleradetes, 10 ml) al recipient i barregeu suaument. Aneu amb compte! Si ho agiteu massa 
fort, podeu trencar l'ADN, pel que és més difícil de veure. 

 
7) Aboqueu la barreja en petits recipients de vidre. 
 
8) Mireu el petit recipient i aboqueu lentament alcohol pel costat de manera que formi una capa 

a la part superior de la mescla. Aboqueu fins que tingui aproximadament la mateixa quantitat 
d'alcohol en el tub que a la barreja. L'alcohol és menys dens que l'aigua, de manera que 
flota a la part superior. Busqueu grups de matèria fibrosa blanca on les capes d'aigua i 
alcohol es troben. L'ADN és una molècula llarga, fibrosa. La sal, que heu agregat en un pas 
anterior, ajuda a que s'enganxi. Així que el que es veu són grups de molècules d'ADN 
enredats! L’ADN normalment roman dissolt en aigua, però quan l'ADN “salat” entra en 
contacte amb l'alcohol ja no es dissol. Això s'anomena precipitació. La força física de la 
formació de grumolls d'ADN junts en precipitar tira de més fils juntament amb ell conforme 
s'eleva cap a l'alcohol. 

 
9) Es pot utilitzar un pal de fusta per recollir l'ADN. Si voleu desar-lo, podeu transferir-lo a un 

petit recipient ple d'alcohol. 
 
PROTOCOL B  
 
(Adaptat de https://www.idtdna.com/pages/docs/educational-resources/at-home-strawberry-dnaextraction.pdf?sfvrsn=6) 

 
1) Prepareu el tampó de lisi: 1/2 got d'aigua i 5 cullerades de detergent. Afegiu 1/2 culleradeta 

de sal. Agiteu el tampó intermedi fins que es dissol la sal. 
 
2) Segelleu una bossa de plàstic i tritureu la font d'ADN. Trenqueu amb la mà i després feu 

rodar un llapis d'anada i tornada sobre la bossa per fer la mostra tan líquida com sigui 
possible. 

 
3) Afegiu 5 cullerades (10 ml) de tampó de lisi a la bossa i torneu a segellar. 
 
4) Continueu fent rodar la mostra en el tampó de lisi durant dos minuts. 
 
5) Aboqueu el contingut de la bossa en un recipient de vidre a través d'un colador i deixeu 

reposar uns 10 minuts. 
 
6) Aboqueu 3/4 d'alcohol 96% fred en un recipient petit de vidre. 
 
7) Aboqueu la mostra (1/4 de l'envàs petit) en ell i espereu que l'ADN comenci a precipitar en 

l'alcohol (el procés s'inicia gairebé immediatament i l'ADN seguirà condensant-se en els 
propers minuts). 
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