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• Dhá shlat liocras ildaite/rópaí gleothaigh

 & milseáin fada

 • Paicéad amháin milseán (midget gems, jelly babies nó cosúil leo)

 • Cipíní manglaim 

• Snáthaid agus snáth

MODH
 Tóg dhá milséain fada / liocras ildaite de dhathanna éagsúla agus

gearr iad i gcodanna de fhad 3cm. 

1.

2. Ag úsáid an snáíthid agus snáithe, cur leath na píosaí 3cm le chéile

ag malartú dathanna. 

3. Déan uimhir a dó arís leis an leath eile de na milseáin. 

4. Cuir an dá slabhra síos taobh le taobh sa treo go mbeidh na dathanna

céanna taobh le taobh. 

 

 

5. Roinn na milseáin daite i gceithre grupa do mhilseáin difriúla.

Tabhair litir do gach dath A, C, G agus T. 

6. Cuir na bunanna le chéile le cipín manglaim agus bí cinnte go bhfuil

A agus T le chéile agus G agus C le chéile. 

7. Brú deireadh na cipíní manglaim isteach i slabhra amháin agus ansin  

cuir an dá slabhra le chéile ar nós dréimire. 

8.Beir greim ar an dá slabhra agus cas chun an heilics dhúbailte a

fheiceáil.
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DNA INITE
Úsáid na treoracha thíos chun macasamhail a chruthú de DNA gur

féidir a ithe

TREALLAMH



Seo scéal faoi cheithre eolaí agus aimsiú iontach amháin a d’athraigh

an slí a fhéachaimid ar an domhan go deo. Bronnadh cliú agus cáil ar

an triúir eolaí achrinneadh dearmad ar cheann amháin dóibh, Rosalind

Franklin. Seo a scéal.
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DEARMAD DÉANTA AR FRANKLIN!
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DÁMHACHTAIN NA LAOCH UAFÁSACH :
Rosalind Franklin (1920 - 1958)

NÁISIÚNACHT: Briotanach

I rith an dara cogadh domhanda rinne sí staidéar ar ghual. Thaispéain sí gur féidir

gual a athrú go hábhair nua darbh ainm snáithín carbóin. Sa lá atá inniu ann

úsáídtear snáithín carbóin chun neart a thabhairt do phlaisteach chun substaint atá

níos láidre ná cruach a chruthú. Faightear snáithín carbóin in eitléain, caranna

agus raicéad leadóige fiú. Ach ní hiad snáithín carbóin an obair is fearr a rinne sí.

CRIOSTAL RÍ-THÁBHACHTACH
Bhí an suim is mó aici in úsáíd x – gathanna chun staidéar a dhéanamh ar structúir

adaimh i gcriostal. Ag féachaint ar an bpátrún in x-ghathanna frithchaite, is féidir

leat an-chuid a fhoghlaim faoi chonas a eagraítear na hadaimh. Rinne sí an obair

seo i bPáras agus ansin i Londain (King’s College). I 1951 bhí sí ag obair ar cheimicéan

darbh ainm DNA agus is ansin a thosaigh an trioblóid

DIALANN RF, IÚIL 1951
Tá brón mór orm. Táim anseo i King’s College ag déanamh staidéar ar DNA. Ba chóir go mbeadh

áthas orm. Ach níl athas orm! Tá fear anseo darbh ainm Maurice Wilkins agus tá an post céanna á
dhéanamh aige is atá agam. Ach ní réitím leis, bhuel, ní réitíonn sé liomsa. Táimid i gcónaí ag argóint.

Ar a laghad tá m’obair ag teacht ar aghaidh. Tá mé tar éis ceamara x-gathanna a dhearadh a
thógann pictiúirí soiléire agus ceapaim go bhfuil cruth ar nós corcscriú ag DNA. Ach tá sé deacair é

a fheiscint.

GNÍOMHAÍOCHT FIOSRÚCHÁIN
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DIALANN RF, SAMHAIN 1951
Inniu tháinig Meiriceánach óg go dtí mo léacht ar DNA. James Watson ab ainm a dó. Tá James Watson

agus Francis Crick ag obair ar DNA freisin agus tá siad cáirdiúil le Wilkins! Níl aon dul chun cinn déanta acu
in a gcuid obair buíochas le Dia. I rith an léachta bhí Watson ina shuí lag éisteacht agus gan fiú nóta

amháin a thógáil!
DIALANN RF, MÁRTA 1952
Chuaigh mé féin agus Wilkins go Cambridge chun féachaint ar mhacsamhail DNA a bhí déanta ag Watson. Bhuail mé
le Crick freisin. Tá sé an – éirimiúil agus bhí sé ag caint an – tapaidh. Níor thaitin sé liom. Ar aon nós, bhí cruth ar

nós trí corcscriú ar a mhacsamhail, níl sé sin i gceart agus dúirt mé é seo leo. Níor thaitin sé sin le Watson.

DIALANN RF, EANAIR 1953
Tá m’obair ag teacht chun cinn go maith anois agus táim cinnte go mbeidh freagra mór agam ins na blianta le

teacht. Ach tá ceann de mo phictiúirí is fearr in easnamh. Tá mé buartha go bhfuil sé tógtha ag Wilkins gan ceist a
chur orm.

"FOIREANN IONTACH" 
Bhí Crick in a saineolaí ar x-gathanna criostal agus bhí Watson tar éis staidéar a

dhéanamh ar DNA i víris. Bhí rudaí eile comónta acu freisin. Bhí Rosalind sásta

obair a dhéanamh go mall agus go díograiseach, ach thaitin sé le Watson agus Crick

a scíth a ligint. Nach iontach é saol an eolaí? D’oibrigh Watson agus Crick go dian

nuair a bhí sé ag teastáil agus nuair a bhí fonn orthu. Nuair a chonaic siad an x-gath

cáiliúil sin bhí a fhios acu láithreach go raibh cruth ar nós dréimire casta le péire

ceimiceáin mar na céimeanna. Thosaigh Watson ag cur macsamhail le chéile ó

píosaí sreanga, coirníní agus cairtchlár. Le chéile bhí DNA craicéailte acu, le beagán

cabhair ó Rosalind Franklin béidir.

- WATSON & CRICK DE RÉIR FRANCIS CRICK
CEISTEANNA

Aimsigh 3 fáth go bhfuil eolas faoi DNA tábhachtach agus úsáideach dúinn.1.

2.(a) Cén fadhb a bhí ann idir Rosalind agus Wilkins dar le iontrálacha i ndialann Ros?

(b) An dóigh leat go raibh fadhbanna mar seo ag móráin eolaithe baineann ag an am?

Cén fáth?

3. Cén tuairim a bhí ag Rosalind de Watson, Crick agus Wilkins thar am?

4. (a) An dóigh leat gur chóir go mbeadh an duais Nobel buaite ag Watson & Crick?  

5. An dtarlaíonn a leithead d'fhadhbanna a thuilleadh? Mínigh do fhreagra.
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Is galar oidhreachtúil choitianta in Éireann í fiobróis

chisteach ach tá cinn eile chomh maith ann

(1 AS 2)

Is galar oidhreachtúil é galar Huntington.  Tarlaíonn

sé toisc géin ceannasach a aimsítear ar phéire

cromasóm a 11.  Is é H an ailléil (géin) don ghalar

Huntington agus is é h an gnáth-ailléil (géin).

FÁS, ATÁIRGEADH 
& GÉINEOLAÍOCHT

MÍ-OIRD GÉINITEACHA

 

2. Freagair cuid (a) agus (b)

bunaithe ar na daoine a bhfuil

a gcrómasóim sa léaráid

 

(a)  Cén duine a bhfuil galar

Huntington orthu? Mínigh do

fhreagra.

 

(b) Cé a chuirfidh an galar

Huntington ar aghaidh go aon

pháiste a bhíonn acu? Mínigh

do fhreagra.

Mínigh cén fáth nach féídir galair oidhreachtúla a

fháil mar a fhaighfeá slaghdán (i.e catch a cold).

1.

CEISTEANNA

4. Déan beagán taighde agus liostaigh na siomptóim

atá ag galar Huntington.

5. An bhfuil aon dóchas go mbeidh leigheas ar ghalar

Huntington nó fiobróis chisteach go fadtéarmach dár

leat?
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Is galar oidhreachtúil eile í fiobróis chisteach. Bíonn an galar

cruthaithe nuair a bhíonn géin cúlaitheach ar phéire

crómasóm 7. C an gnáth-ailléil (géin) agus c an ailléil (géin)

cúlaitheach a chúisíonn fiobróis chisteach.

 

6. Cén duine a bhfuil fiobróis chisteach orthu?  Mínigh do

fhreagra

 7. An féidir cur síos a dhéanamh ar aon duine ón bpictiúir mar iompróir

fiobróis cisteach?  Mínigh do fhreagra.

 

8. Mínigh conas gur féidir le duine an galar a fháil fiú muna bhfuil an

galar ag aon cheann dá dtuistí?

 

9.  Fásann baictéir i múcas, mínigh mar sin cén fáth go bhfaigheann

daoine le fiobróis chisteach ionfhabhtuithe cliabhraigh (chest

infections) go minic.

 

10. Glacann daoine le fiobróis cisteach taibléadaí le cabhrú leo bia a

dhíleá.  Cad a cheapann tú atá sna taibléadaí sin agus cén fáth go

bhfuil gá acu leo? 


