
    

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΟΥ 

DNA

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ



    

Τεχνολογία ανασυνδυαζόμενου DNA ή Γενετική Μηχανική

Κατασκευή τεχνητών μορίων DNA 
(ανασυνδυασμένο DNA) -

Τροποποίηση γονιδιωμάτων

Μεταφορά γονιδίου/ων από 
κάποιο οργανισμό δότη σε ένα 

άλλο οργανισμό (δέκτη)
Παρασκευή in vitro φθηνών 
φαρμάκων, ορμονών, ενζύμων 
κτλ 

Ίαση μογονιδιακών 
γενετικών νοσημάτων 

Βελτίωση γενετικής 
ποικιλίας φυτών, ζώων 

Προκύπτουν χρωμοσώματα 
με συνδυασμούς αλληλουχιών 
που δεν υπάρχουν στη φύση



    

Η Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA συνοπτικά:

1. Στόχευση και απομόνωση του επιθυμητού γονιδίου 
(γονίδιο στόχος) από το σύνολο του γονιδίωματος του 
οργανισμού δότη

2. Ενσωμάτωση του γονιδίου στόχου σε όχημα φορέα 
(ανασυνδυασμένο DNA)

3. Εισαγωγή του ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα 
(προκαρυωτικά) ή στον πυρήνα ευακρυωτικών κυττάρων 

5. Η πορεία στη συνέχεια ποικίλει ανάλογα με το αποτέλεσμα που 
επιθυμούμε να επιφέρουμε με την χρήση ενός εξωγενούς γονιδίου 
(γονίδιο στόχος) στο κύτταρο (ή οργανισμό) που θα το 
φιλοξενήσει (ξενιστής)  

4. Καλλιέργεια/διαίρεση των κυττάρων και συνεπαγόμενος 
πολλαπλασιασμός του ανασυνδυασμένου DNA



    

Η Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA συνοπτικά:

+

Γονίδιο στόχος 
(απομονωμένο από το 
γονιδίωμα του δότη)

Όχημα 

Ανασυνδυασμένο 
DNA 

Εισαγωγή σε 
κύτταρα 

DNA γονιδιώματος 
του κυττάρου 

Το ανασυνδυασμένο DNA (όχημα + γονίδιο στόχος), 
πολλαπλασιάζεται μέσω της διαίρεσης των κυττάρων  

Κλώνος κυττάρων 
που φέρουν 

ανασυνδυασμένο 
DNA



    

Η Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

ΒΗΜΑ 1Ο



    

1. Απομόνωση του επιθυμητού γονιδίου (γονίδιο στόχος) 
από το σύνολο του γονιδίωματος του οργανισμού 

1.1. Απομόνωση του συνόλου της αλληλουχίας των 
γονιδίων στόχων: περιοχές που κωδικοποιούν (exons) 
και που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνη (introns)

1.2. Απομόνωση από τα γονίδια στόχους, ΜΟΝΟ της 
αλληλουχίας που κωδικοποιεί πρωτεΐνη (exons)



    

1.1.1. Απομόνωση με τη χρήση ενδονουκλεασών περιορισμού

Παλίνδρομη 
αλληλουχία 
αναγνώρισης 
ενδονουκλεάσης 
περιορισμού 

Θέσεις 
κατάτμησης 
ενδονουκλεάσης 
περιορισμού 

Δημιουργία 
ελεύθερων 
άκρων  

Στο DNA γονιδιώματος 
ενός οργανισμού 
αναπαρίσταται  ένα 
γονίδιο στόχος, με 
κόκκινο χρώμα

Η κατάτμηση με 
ενδονουκλεάσες  
περιορισμού παράγει 
κλάσματα DNA διαφόρων 
μεγεθών, μέσα στα οποία 
βρίσκεται και το γονίδιο 
στόχος. Πώς θα το 
απομονώσουμε από τα 
υπόλοιπα; 

1.1. Απομόνωση του συνόλου της αλληλουχίας των 
γονιδίων στόχων



    

1.1.2. Απομόνωση του συνόλου της αλληλουχίας του γονίδιου 
στόχου ή μέρους αυτής με τη χρήση της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR)

Γονίδιο στόχος, το 
οποίο θέλουμε να 
απομονώσουμε

1ος Εκκινητής 
αντίδρασης PCR 

2ος Εκκινητής 
αντίδρασης PCR 

1.1. Απομόνωση του συνόλου της αλληλουχίας των 
γονιδίων στόχων



    

1.1.2. Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase 
Chain Reaction, PCR)

Ταυτόχρονη στόχευση, απομόνωση και πολλαπλασιασμός 
του γονιδίου στόχου

35ος κύκλος

236=68 
δισεκατομμύρια 

αντίγραφα 

1ος κύκλος

2ος κύκλος

3ος κύκλος

4ος κύκλος

Γονίδιο 
στόχος

22 =4 
αντίγραφα

23=8
αντίγραφα

16 32
αντίγραφα



    

1.2. Απομόνωση από τα γονίδια στόχους, ΜΟΝΟ της 
αλληλουχίας που κωδικοποιεί πρωτεΐνη (exons)

1.2.1. Κλωνοποίηση του cDNA (complementary DNA) του γονιδίου 
στόχου

Απομόνωση του RNA από τον κατάλληλο ιστό, δηλαδή από τον ιστό στον 
οποίο εκφράζεται το γονίδιο στόχος

Μετατροπή των μορίων RNA σε δίκλωνα μόρια DNA (cDNA) με την χρήση 
του ένζυμου αντίστροφη μεταγραφάση

Με την χρήση ειδικών εκκινητών ως προς την αλληλουχία του γονιδίου 
στόχου, πολλαπλασιάζεται μόνο το cDNA του γονιδίου στόχου με την 

αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR)

Η διαδικασία είναι γνωστή ως RT-PCR

(Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction)



    

1.2.1. Δημιουργία του cDNA (complementary DNA) του γονιδίου 
στόχου



    

Η Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

ΒΗΜΑ 2Ο



    

2.1. Οχήματα φορείς κλωνοποίησης:

2. Ενσωμάτωση του γονιδίου στόχου σε όχημα φορέα 
(δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA)

Πλασμίδια, τα οποία έχουν ως ξενιστές βακτηριακά κύτταρα

Βακτηριοφάγοι, ιοί που πολλαπλασιάζονται σε βακτηριακά κύτταρα

Ιοί, που πολλαπλασιάζονται σε ευκαρυωτικά κύτταρα 

Κοσμίδια, συνδυασμός πλασμιδίων και βακτηριοφάγων  

YACs (Yeast Artificial Chromosomes), υβριδικά χρωμοσώματα 
από αλληλουχίες βακτηριακών πλασμιδίων και αλληλουχίες των 
χρωμοσωμάτων της ζύμης (yeast), που είναι και ο ξενιστής 

ΒACs (Bacterial Artificial Chromosomes), υβριδικά πλασμίδια με 
ξενιστές τα βακτηριακά κύτταρα 



    

2.1.1. Τα πλασμίδια ως οχήματα φορείς κλωνοποίησης

Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA, μεγέθους έως και 100kb
Βακτηριακό χρωμόσωμα 

(χρώμα πράσινο)
Πλασμίδια 

(χρώμα κόκκινο-μπλε)

Bρίσκονται στα βακτηριακά κύτταρα σαν 
αυτόνομα κυκλικά μόρια, σε ένα ή 
περισσότερα αντίγραφα μέσα στο ίδιο 
κύτταρο. 

Αλληλουχία 
έναρξης 

αντιγραφής του 
DNA (Origin of 

Replication, 
ORI)

Διχάλα 
αντιγραφής του 

DNA

Θυγατρικά 
πλασμίδια

Διαιρούνται ανεξάρτητα από το 
βακτηριακό χρωμόσωμα. Η αντιγραφή του 
DNA ξεκινά από μία συγκεκριμένη 
αλληλουχία (περιοχή έναρξης της 
αντιγραφής) και ολοκληρώνεται με το 
μηχανισμό του κυλιόμενου κύκλου, 
σχηματίζοντας δύο νέα κυκλικά μόρια 
(θυγατρικά πλασμίδια).



    

2.1.1. Τα πλασμίδια ως οχήματα φορείς κλωνοποίησης

Η περιοχή της πολλαπλής κλωνοποίησης MCS (Multiple Cloning Site): 
μοναδικές θέσεις αναγνώρισης διαφόρων ενδονουκλεασών περιορισμού. 
Σε αυτήν εισάγεται το γονίδιο στόχος από κάποιον δότη

Ιδιότητες που επιτρέπουν την επιλογή των ανασυνδυασμένων κλώνων, 
όπως π.χ. η ύπαρξη γονιδίων που απενεργοποιούν κάποιο συγκεκριμένο 
αντιβιοτικό, με αποτέλεσμα την δυνατότητα πολλαπλασιασμού παρουσία 
του αντιβιοτικού ΜΟΝΟ των βακτηριακών κυττάρων που φέρουν το 
ανασυνδυασμένο πλασμίδιο

Μία περιοχή έναρξης της αντιγραφής του DNA, ORI (Origin of 
Replication) για την αντιγραφή του κυκλικού μορίου DNA

Έχουν δυνατότητα ενσωμάτωσης εξωγενούς DNA (γονίδιο στόχος), 
μεγέθους από λίγες έως και μερικές χιλιάδες βάσεις.

Τα βασικά τους χαρακτηριστικά, ως οχήματα κλωνοποίησης είναι:



    

Το πλασμίδιο pUC19 ως φορέας κλωνοποίησης :

Αλληλουχία 
έναρξης 

αντιγραφής του 
DNA, ORI 
(Origin of 

Replication)

Περιοχή πολλαπλής 
κλωνοποίησης, MCS 

(Multiple cloning site) 

Γονίδιο που 
προσδίδει στον 

ξενιστή 
(βακτήριο E. 

coli) αντίσταση 
στο αντιβιοτικό 

Αμπικιλλίνη



    

2.1.2. Οι βακτηριοφάγοι ως οχήματα φορείς κλωνοποίησης

Ο βακτηριοφάγος λ, είναι ο πιο κοινός και ευρέως χρησιμοποιούμενος 
φάγος, ως όχημα κλωνοποίησης

DNA 
βακτηριοφάγου 

μέσα στην κεφαλή 
(κόκκινο χρώμα)

Κυτταρικό 
τοίχωμα 

βακτηριακού 
κυττάρου

Το DNA του 
φάγου ενύεται 

μέσα στο 
κύτταρο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΛΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΥ λ

Βακτηριακό κύτταρο

Βακτηριακό 
χρωμόσωμα

Ο βακτηριοφάγος λ 
προσκολλάται στο 

κυτταρικό τοίχωμα και 
ενύει το DNA του μέσα 

στο κύτταρο

Το DNA του φάγου 
αντιγράφεται  και 

εκφράζεται σε 
πρωτεΐνες

Οι νέοι φάγοι 
απελευθερώνονται με 
ταυτόχρονη λύση του 

βακτηριακού κυττάρου

Συγκρότηση νέων 
ιών (φάγων)



    
Ο κύκλος ζωής 

του φάγου



    

Γονίδια 
κεφαλής

Γονίδια 
ουράς

Γονίδια λυσιγόνου 
κύκλου

Γονίδια λυτικού 
κύκλου

Τα γονίδια που επιτρέπουν στον ιό να μπει στον λυσιγόνο κύκλο ( ~15kb 
της κεντρικής αλληλουχίας) δεν είναι εντελώς απαραίτητα για την 
επιβίωση του στον ξενιστή και μπορούν να αντικατασταθούν με ξένο DNA 
(γονίδιο στόχος) από κάποιον δότη

Το γονιδίωμά του είναι ένα γραμμικό, δίκλωνο μόριο DNA, ~49kb

2.1.2. Οι βακτηριοφάγοι ως οχήματα φορείς κλωνοποίησης

Το εξωγενές DNA που ενσωματώνεται στο DNA του φάγου λ δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 24kb, ώστε το συνολικό του γονιδίωμα να μην ξεπερνά 
τις 50kb

H ανάγκη το ανασυνδυασμένο DNA να «χωρέσει» κατά το πακετάρισμα 
στην κεφαλή του φάγου, είναι o κύριος περιοριστικός παράγοντας για το 
μέγεθος του γονιδίου στόχου που θα ενσωματώσουμε στο γονιδίωμα του 
φάγου



    

2.1.3. Τα κοσμίδια ως οχήματα φορείς κλωνοποίησης

Τα κοσμίδια είναι δίκλωνα μόρια DNA, που αποτελούνται από:

Τα συνεκτικά άκρα του βακτηριοφάγου λ, cos (cohesive) sites, 
αλληλουχίες που είναι απαραίτητες για το πακετάρισμα του DNA του 
φάγου στην κεφαλή 

Την περιοχή της πολλαπλής κλωνοποίησης, MCS (Multiple Cloning Site) 
των βακτηριακών πλασμιδίων. Σε αυτήν εισάγεται το γονίδιο στόχος από 
κάποιον δότη

Γονίδιο αντίστασης σε αντιβιοτικό (από βακτηριακό πλασμίδιο)

Την περιοχή έναρξης της αντιγραφής του DNA, ORI (Origin of 
Replication) για την αντιγραφή του ανασυνδυασμένου DNA μέσα στα 
βακτηριακά κύτταρα

Είναι τεχνητά μόρια DNA, τα οποία συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα  των 
πλασμιδίων και των φάγων, ως φορέων κλωνοποίησης



    

2.1.3. Τα κοσμίδια ως οχήματα φορείς κλωνοποίησης

Τα πλεονεκτήματα των κοσμιδίων είναι:

Το πολύ μικρό τους μέγεθος ~8kb

Η ύπαρξη των συνεκτικών άκρων του φάγου cos sites, επιτρέπει το 
πακετάρισμα του κοσμιδίου στην κεφαλή του φάγου. Η εισαγωγή του 
ανασυνδυασμένου DNA γίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία στα βακτηριακά 
κύτταρα μέσω της επιμόλυνσης (transduction) με τον βακτηριοφάγο

Εφόσον το ανασυνδυασμένο κοσμίδιο βρεθεί μέσα στο βακτηριακό 
κύτταρο συμπεριφέρεται σαν πλασμίδιο, διότι διαθέτει όλα τα 
χαρακτηριστικά του 

Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του μπορεί να ενσωματώσει εξωγενείς 
αλληλουχίες (γονίδια στόχους) 30-48kb, πολύ μεγαλύτερα συγκριτικά με 
τα πλασμίδια και τους βακτηριοφάγους 



    

2.1.4. YACs (Yeast Artificial Chromosomes) Τεχνητά 
Χρωμοσώματα της Ζύμης

Τα YACs είναι δίκλωνα μόρια DNA, που αποτελούνται από αλληλουχίες 
που είναι «κρίσιμες» για την παραμονή και αντιγραφή των 
χρωμοσωμάτων μέσα στα ευκαρυωτικά κύτταρα, όπως τα τελομερή, το 
κεντρομέρος και το σημείο/α έναρξης της αντιγραφής του DNA

Φέρουν ένα γονίδιο για την επιλογή των ανασυνδιασμένων κλώνων, 
π.χ. κάποιο μεταλλαγμένο γονίδιο, το οποίο δημιουργεί την αναγκαστική 
απαίτηση για ανάπτυξη των κυττάρων που φέρουν το ανασυνδυασμένο 
τεχνητό χρωμόσωμα σε θρεπτικό μέσο παρουσία του κατάλληλου υλικού 
(συνήθως αμινοξέος) που δεν δύνανται να συνθέσουν

Φέρουν μία συγκεκριμένη περιοχή ένθεσης με μοναδικές θέσεις 
αναγνώρισης ενδονουκλεασών περιορισμού. Στην περιοχή αυτή 
ενσωματώνεται εξωγενές DNA (γονίδιο στόχος), μεγέθους της τάξης των 
Mb. 

Βασικό μειονέκτημα αυτών των φορέων κλωνοποίησης είναι η αστάθειά 
τους, γιατί συχνά κατά την κυτταρική διαίρεση χάνουν τμήματα της 
αλληλουχίας τους 



    

2.1.4. YACs (Yeast Artificial Chromosomes) Τεχνητά 
Χρωμοσώματα της Ζύμης

Αλληλουχία 
έναρξης 

αντιγραφής του 
DNA, ORI 
(Origin of 

Replication)

Περιοχή κλωνοποίησης 
εξωγενούς DNA

Γονίδια επιλογής

Κεντρομέρος

Τελομερή
Εξωγενές DNA 

(γονίδιο στόχος)

Τεχνητό ανασυνδυασμένο χρωμόσωμα ζύμης

Μεταφορά μέσα στα κύτταρα της ζύμης

Επιλογή των ανασυνδυασμένων κλώνων σε κατάλληλο θρεπτικό μέσο



    

2.1.5. BACs (Bacterial Artificial Chromosomes) Υβριδικά 
πλασμίδια

Τα BACs είναι δίκλωνα μόρια DNA, που αποτελούνται από αλληλουχίες 
που προέρχονται από τον παράγοντα F (F-factor) των βακτηρίων E.coli, 
ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την σύζευξη των βακτηριακών κυττάρων 
και την ανταλλαγή μεταξύ τους γενετικού υλικού 

Έχουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης εξωγενούς DNA (γονιδίων 
στόχων) μεγέθους έως και 300kb

Σε σχέση με τα YACs παρουσιάζουν το μεγάλο πλεονέκτημα της 
σταθερότητας, δηλαδή της αμιγούς διατήρησης του ανασυνδυασμένου 
DNA από γενιά σε γενιά των κυττάρων που το φέρουν.   



    

2.1.6. Ιοί των ευκαρυωτικών κυττάρων ως οχήματα κλωνοποίησης

Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ιών, ανάλογα με το είδος των κυττάρων 
που θέλουμε να επιμολύνουμε με το ανασυνδυασμένο όχημα.

Αν και το μέγεθος του εξωγενούς DNA (γονίδιο στόχος) που μπορούν να 
ενσωματώσουν είναι πολύ μικρό (της τάξης μεγέθους λίγων δεκάδων 
kb), το μειονέκτημα αυτό υπερπηδάται από το πολύ μεγάλο 
πλεονέκτημα της εξειδίκευσης ως προς το είδος των κυττάρων (κάθε ιός 
επιμολύνει μόνο συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων) και την μεγάλη 
ικανότητα επιμόλυνσης των συγκεκριμένων ευκαρυωτικών κυττάρων, 
που διαθέτουν

Χρησιμοποιούνται ευρέως σε πειράματα Γονιδιακής Θεραπείας του 
Ανθρώπου, κυρίως για την ίαση μονογονιδιακών ασθενειών, αλλά και 
για την καταπολέμηση του καρκίνου

Μεγάλο μειονέκτημα είναι, η ενσωμάτωσή τους σε διάφορες θέσεις του 
ανθρώπινου γονιδιώματος (κατά την επιμόλυνση των κυττάρων με τους 
ανασυνδιασμένους ιούς), με αποτέλεσμα είτε να διαταράσσουν την 
ομαλή λειτουργία άλλων φυσιολογικών γονιδίων είτε να μην έχουν την 
δυνατότητα μεταγραφής του γονιδίου στόχου που φέρουν λόγω 
ρυθμιστικών στοιχείων στην θέση ένθεσης που μπλοκάρουν την 
έκφρασή του



    

DNA ιοί RNA ιοί
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Γενετικό Υλικό 
Αντίστροφη 
Μεταγραφάση 

2.1.6. Ιοί των ευκαρυωτικών κυττάρων ως οχήματα κλωνοποίησης



    

Παράδειγμα χρήσης των ιών για την γονιδιακή θεραπεία του 
καρκίνου

Θεραπευτικό 
γονίδιο

Ρυθμιστική 
περιοχή 
γονιδίου

Αναγνώριση 
υποδοχέα του 
κυττάρου στόχου

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ 
ΘΑΝΑΤΟΣ

Είσοδος μέσα στο 
κύτταρο μέσω του  
υποδοχέα

εκκριτική 
κυτταροτοξική 
πρωτεΐνη



    

2.2. Ένθεση του εξωγενούς DNA (γονίδιο στόχος) στο όχημα 
κλωνοποίησης

Τα απαραίτητα εργαλεία για αυτή τη διαδικασία είναι τα ένζυμα:

Οι ενδονουκλεάσες περιορισμού : αναγνωρίζουν παλίνδρομες 
αλληλουχίες του DNA και το «τέμνουν» δημιουργώντας είτε τυφλά είτε 
συνεκτικά άκρα  

Περιοριστική 
ενδονουκλεάση 

ή ένζυμο 
περιορισμού

Παλίνδρομη 
αλληλουχία 

αναγνώρισης
Προϊόντα μετά 
την κατάτμηση

Συνεκτικά 
άκρα

Τυφλά άκρα



    

Οι λιγάσες του DNA: συνδέουν δύο γειτονικά τμήματα DNA, με την 
προϋπόθεση το ένα άκρο να διαθέτει ελεύθερο 3’ υδροξύλιο και το άλλο 
άκρο ελεύθερη 5’ φωσφορική ρίζα

Χαμηλή 
θερμοκρασία και 
λιγάση του DNA



    

Οι πολυμεράσες του DNA: συνθέτουν DNA χρησιμοποιώντας σαν 
εκμαγείο τον ένα από τους δύο κλώνους του DNA. Απαιτούν την ύπαρξη 
δεοξυριβονουκλεοτιδίων και μία μικρή αλληλουχία σαν εκκινητή για να 
ξεκινήσει η αντίδραση της σύνθεσης

Είναι περίπλοκα ένζυμα, γιατί ενώ συνθέτουν προς την 5’   3’ 
κατεύθυνση, έχουν και εξωνουκλεολυτική δράση κατά την αντίθετη 
κατεύθυνση. Αυτή η ιδιότητα είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση των 
λαθών κατά την σύνθεση του DNA 

Στην αντίδραση της PCR χρησιμοποιούνται DNA πολυμεράσες από 
θερμοάντοχα στελέχη βακτηρίων, ώστε να μην απενεργοποιούνται με 
τους πολλαπλούς κύκλους αποδιάταξης και επιμήκυνσης

Νέα 
αλυσίδα

Εκμαγείο

Τριφωσφορικό 
δεοξυριβονουκλεοτίδιο

Φωσφοδιεστερικός 
δεσμός



    

2.2. Ένθεση του εξωγενούς DNA (γονίδιο στόχος) στο όχημα 
κλωνοποίησης :

A ΜΟΡΙΟ DNA-
όχημα 

κλωνοποίησης
B ΜΟΡΙΟ DNA- 
γονίδιο στόχος

Κατάτμηση των μορίων Α και Β με την 
ίδια ενδονουκλεάση περιορισμού BamHI

Δημιουργία 
συνεκτικών άκρων

Ένωση των 
άκρων με 

λιγάση DNA

Ανασυνδυασμένο 
μόριο DNA

1

2
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3. Εισαγωγή του ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα 
(προκαρυωτικά) ή στον πυρήνα ευακρυωτικών 

κυττάρων 

Μόνο οι βακτηριοφάγοι και οι ιοί των ευκαρυωτικών κυττάρων 
διαθέτουν μηχανισμό επιτυχούς εισόδου στα κύτταρα, ώστε να 
μεταφέρουν το ανασυνδυασμένο μόριο του DNA

Τα υπόλοιπα οχήματα φορείς κλωνοποίησης μεταφέρονται μέσα στα 
κύτταρα ξενιστές με τρεις κυρίως τρόπους:
1. Με ηλεκτροδιάτρηση (electroporation), δηλαδή αύξηση της 
περατότητας της μεμβράνης τους με την εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης

2. Με χρήση χημικών ουσιών που προκαλούν διάτρηση της κυτταρικής 
μεμβράνης

Χρησιμοποιείται και η μέθοδος της 
μικροένεσης, π.χ. στην περίπτωση της 
τεχνητής γονιμοποίησης, αλλά αυτό είναι εφικτό 
μόνο για πολύ μεγάλα κύτταρα όπως τα ωάρια

3. Με χρήση του γονιδιακού όπλου (gene gun), το οποίο ενύει 
μόρια ανασυνδυασμένου DNA επιχρισμένα σε μικροσκοπικά σφαιρίδια 
βολφραμίου  



    

3. Εισαγωγή του ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα με 
χημική μέθοδο

Προκαρυωτικά κύτταρα

Πλασμίδια

Πλασμίδιο που 
εισέρχεται στο 

κύτταρο

Βακτηριακό  
κύτταρο σε 

διάλυμα 
CaCl2

Βακτηριακό 
κύτταρο που 

έχει προσλάβει 
πλασμίδια

Ευκαρυωτικά κύτταρα

Μεμβράνη
κυττάρου 

Λιποφιλική
ουσία  

DNA Σύνδεση του 
συμπλέγματος 

λιποσώματος-DNA στους 
υποδοχείς της 

μεμβράνης

Το ενδόσωμα 
κινείται προς 
τον πυρήνα 

Απελευθέρωση του DNA 
μέσα στον πυρήνα

ενδοκύτωση



    

Ανασυνδυασμένο DNA με τη χρήση πλασμιδίου ως όχημα 
κλωνοποίησης

Γονίδιο 
αντίστασης 
σε 
αντιβιοτικό

Γονίδιο στόχος

Συνεκτικά άκρα

Συνένωση με 
την DNA λιγάση

Ανασυνδυασμένο 
μόριο DNA

Μετασχηματισμός 
βακτηριακών 
κυττάρων

Βακτηριακό 
χρωμόσωμα

Καλλιέργεια

Βακτήρια σε στερεό θρεπτικό 
μέσο, όπου σχηματίζουν 
αποικίες

Μόνο τα μετασχηματισμένα 
βακτήρια αναπτύσσονται 
παρουσία αντιβιοτικού

Καλλιέργεια σε 
υγρό θρεπτικό 
μέσο

Απομόνωση μεγάλης 
μάζας ανασυνδυασμένου 
πλασμιδίου

transformation1.exe



    

Ανασυνδυασμένο DNA με τη χρήση του βακτηριοφάγου λ 
ως όχημα κλωνοποίησης

mRNA

mRNA

Αντίστροφη 
μεταγραφάση και 

εκκινητής oligo d-T

Υβριδικό μόριο

 mRNA-DNA

Υδρόλυση του mRNA

DNA πολυμεράση

Δίκλωνο μόριο

cDNA

Κατάτμηση με 

BamHI

Γονίδιο στόχος με 
συνεκτικά άκρα 

BamHI

Βακτηριοφάγος λ

Κατάτμηση με BamHI, 
απομάκρυνση της 

αλληλουχίας που φέρει τα 
γονίδια για τον λυσιγονικό 

κύκλο ζωής του φάγου

Συνδυασμός των 
αριστερών και δεξιών 

τμημάτων του φάγου με 
το γονίδιο στόχος, (όλα 
φέρουν συνεκτικά άκρα 

BamHI) 

Πακετάρισμα του 
γενετικού υλικού στην 

κεφαλή του φάγου

Ανασυνδυασμένοι 
βακτηριοφάγοι

Επιμόλυνση 
βακτηρίων

Λύση 

Σχηματισμός 
πλάκας σε 

στερεό 
θρεπτικό μέσο 

http://8e.devbio.com/image.php?id=134
http://8e.devbio.com/image.php?id=135
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Η μεταφορά του ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα είτε 
προκαρυωτικά είτε ευκαρυωτικά  έχει σαν αποτέλεσμα την 
αναπαραγωγή του. Ταυτόχρονα όμως, ενώ το ανασυνδυασμένο 
DNA πολλαπλασιάζεται, πραγματοποιείται και η έκφραση των 
νέων γονιδίων που βρίσκονται πάνω σε αυτό. Έτσι έχουμε και 
την παραγωγή των αντίστοιχων πρωτεϊνών από το γονίδιο 
στόχος

Η αναπαραγωγή του ανασυνδυασμένου DNA (κλωνοποίηση) σε 
πολλά αντίγραφα, μέσω των κυττάρων ξενιστών, μπορεί να 
εξυπηρετεί απλά τον σκοπό του πολλαπλασιασμού του DNA με 
απώτερο στόχο την απομόνωση και εισαγωγή του σε άλλο είδος 
κυττάρων, π.χ. αναπαραγωγή στα προκαρυωτικά (ενδιάμεσος 
ξενιστής), απομόνωση και εισαγωγή σε ευκαρυωτικά κύτταρα 
(τελικός ξενιστής)   

Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η παραγωγή μεγάλης 
μάζας ανασυνδυασμένου DNA  (στον ενδιάμεσο ξενιστή), που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ανάλυση ή για την 
εισαγωγή του σε άλλους τύπους κυττάρων



    

Η παρασκευή πολλών ενζύμων, θεραπευτικών ορμονικών 
σκευασμάτων, κτλ.,  των οποίων η γονιδιακή αλληλουχία έχει 
ενσωματωθεί σε όχημα φορέα, πραγματοποιείται είτε σε 
προκαρυωτικό είτε σε ευκαρυωτικό ξενιστή με καλλιέργεια 
μεγάλης κλίμακας των κυττάρων που φέρουν το 
ανασυνδυασμένο DNA και απομόνωση της πρωτεΐνης που 
παράγεται 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το όχημα κλωνοποίησης να 
λειτουργεί και σαν φορέας έκφρασης της πρωτεΐνης, δηλαδή να 
φέρει μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά (ρυθμιστικές 
αλληλουχίες), που θα δίνουν τη δυνατότητα μεταγραφής και 
μετάφρασης του γονιδίου στόχου στα κύτταρα ξενιστές



    

Ηθικά διλλήματα που προκύπτουν από την χρήση του 
ανασυνδυασμένου DNA……….

Ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, διότι παράγονται 
μικροοργανισμοί με ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά

Ζητήματα που αφορούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος με 
«καινούριους-τεχνητούς οργανισμούς», που κανείς δεν γνωρίζει πως 
θα αλληλεπιδράσουν με τους ήδη υπάρχοντες 

Ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά πόσον 
δηλαδή μπορεί να διασφαλισθεί ότι δεν χρησιμοποιούνται άνθρωποι 
σαν πειραματόζωα

Ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον σαν πειραματόζωα

Ζητήματα που αφορούν τα μελλοντικά βήματα του ανθρώπου και την 
χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για «καλούς» σκοπούς

Ζητήματα που αφορούν την προστασία του ανθρώπου από την 
κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων


