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Σελίδα 1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
μ

ΚΓΦΑΛΑΙΟ 4 :Τεπκμιμγία ημο ακαζοκδοαζμέκμο DNA
Γθπαηδεοηηθμί ζηόπμη:
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ ν καζεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί:
 Να πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA
 Να πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία θισλνπνίεζεο γνληδίσλ.
 Να αλαθέξεη ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο γνληδησκαηηθήο θαη cDNA βηβιηνζήθεο.
 Να δηαθξίλεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο γνληδησκαηηθήο θαη cDNA βηβιηνζήθεο
 Να αλαθέξεη ηηο εθαξκνγέο κίαο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο.

Τη πνέπεη κα γκωνίδω πνμημύ λεθηκήζω ηεκ μειέηε ημο θεθαιαίμο
1. Ση είκαη δηαδηθαζίεξ in vitro θαη in vivo.
2. Ση είκαη ημ πιαζμίδημ θαη ηηξ βαζηθέξ θαηεγμνίεξ γμκηδίςκ πμο πενηέπεη.
3. Όια ηα βαθηήνηα έπμοκ έκα ημοιάπηζημκ πιαζμίδημ θαη πενηβάιιμκηαη από θοηηανηθό
ημίπςμα.
4. Σε δηαδηθαζία ηεξ ακηηγναθήξ, ηεξ μεηαγναθήξ θαη ηεξ μεηάθναζεξ.
5. Όηη ςνίμακζε γίκεηαη μόκμ ζηα εοθανοςηηθά θύηηανα.
6. Σεκ ηθακόηεηα ηεξ DNA δεζμάζεξ κα εκώκεη ημήμαηα DNA.
7. Ο μεηαζπεμαηηζμόξ είκαη ηδηόηεηα ηςκ βαθηενίςκ θαη ζηεκ θύζε.
8. Σεκ βαζηθή ανπή ζηεκ μπμία ζηενίδεηαη ε μέζμδμξ ηεξ ηπκεζέηεζεξ.
9. Όηη ε ακηηγναθή ημεμάηςκ ή μμνίςκ DNA γίκεηαη με εθζεηηθό ηνόπμ.
10. Δηαθμνεηηθά

γμκίδηα

εθθνάδμκηαη ζε

δηαθμνεηηθά

θύηηανα ημο ακζνώπηκμο

μνγακηζμμύ.
11. Όηη δεκ μπμνώ κα ζοκδέζς ζηε ζεηνά ημήμαηα DNA με ημήμαηα RNA.
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Τεσνολογία ηος αναζςνδςαζμένος DNA
πφ ην 1953 πνπ ζη Watson θαη Crick πξφηεηλαλ ην κνληέιν ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο ηνπ DΝΑ
κέρξη ζήκεξα ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο ήηαλ αικαηψδεο. Η απνκφλσζε θαη
ρξήζε πνιπάξηζκσλ ελδχκσλ, έδσζε ζηνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα “αλαπαξαγσγήο’ ησλ

δηαδηθαζηψλ ηεο αληηγξαθήο, αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο, κεηαγξαθήο θαη κεηάθξαζεο in vitro. Δηδηθφηεξα
ε απνκφλσζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ, ελδχκσλ πνπ θφβνπλ ην DΝΑ ζε θνκκάηηα κε
ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία βάζεσλ, θαζψο θαη εηδηθψλ θνξέσλ πνπ κεηαθέξνπλ DΝΑ απφ θχηηαξν ζε
θχηηαξν, επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DΝΑ θαη έδσζε ζηνλ
άλζξσπν ηελ ηθαλφηεηα, φρη κφλν λα εξεπλά, αιιά λα επεκβαίλεη θαη λα ηξνπνπνηεί ην γελεηηθφ πιηθφ
ησλ νξγαληζκψλ. Η ηερλνινγία απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ παξαγσγή ζεηξάο πξντφλησλ θαη ηε
δεκηνπξγία θπηψλ θαη δψσλ κε «βειηησκέλεο» ηδηφηεηεο Με ηελ αλάπηπμε ηεο πςειήο απηήο
ηερλνινγίαο, ην γελεηηθφ πιηθφ, ην DNA, πνπ ήηαλ ηφζν δχζθνιν λα κειεηεζεί, έγηλε «παηρλίδη» ζηα
αλζξψπηλα ρέξηα.
Σήκεξα κπνξνχκε λα θαηαζθεπάδνπκε ζην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα έλα «αλαζπλδπαζκέλν» κφξην
DΝΑ, δειαδή έλα ηερλεηφ κφξην DΝΑ, πνπ πεξηέρεη γνλίδηα απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο.
Τν DΝΑ απηφ κπνξεί λα κπεη ζε έλα βαθηήξην ή ζε έλα επθαξπσηηθφ θχηηαξν. Τα γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλα βαθηήξηα ή επθαξπσηηθά θχηηαξα είλαη ηθαλά λα δνπλ θαη λα αλαπαξάγνληαη
κεηαθέξνληαο ζηνπο απνγφλνπο ηνπο ηηο θαηλνχξγηεο ηδηφηεηεο.
Οη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο επεκβαίλεη ζην γελεηηθφ πιηθφ, απνηεινχλ ηελ Γελεηηθή
Μεραληθή. Η Γελεηηθή Μεραληθή άλνημε ηνλ δξφκν γηα λέεο, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο εξεπλεηηθέο θαη
παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε δχν ζεκειησδψλ ζηφρσλ ηνπ αλζξψπνπ:
α. ηελ θαηαλόεζε ηωλ κπζηεξίωλ ηεο δωήο θαη ηεο εμέιημεο πάλω ζηε γε θαη,
β. ηε βειηίωζε ηεο πγείαο θαη ηωλ ηξόπνπ δηαβίωζεο ηνπ. Η βειηίωζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηηο
εθαξκνγέο ηεο Γελεηηθήο Μεραληθήο ηόζν ζηελ Ιαηξηθή όζν θαη ζηελ Γεωξγία θαη ηελ Κηελνηξνθία

Η

ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DΝΑ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο πνπ νδεγνχλ ζε
κεηαθνξά ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ απφ ηνλ έλα oνξγαληζκφ ζηνλ άιιν. Τα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο είλαη

 Η θαηαζθεπή ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DΝΑ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην νιηθφ DΝΑ απφ έλαλ
νξγαληζκφ δφηε απνκνλψλεηαη, θφβεηαη ελδπκαηηθά κε εηδηθά έλδπκα, ηηο πεξηνξηζηηθέο
ελδνλνπθιεάζεο, θαη ελψλεηαη κε έλα θνξέα θισλνπνίεζεο. Ο θνξέαο θισλνπνίεζεο, είλαη έλα
κφξην DΝΑ, π.ρ πιαζκίδην ή DΝΑ θάγσλ, ην νπνίν κπνξεί λα απηνδηπιαζηάδεηαη αλεμάξηεηα
κέζα ζε έλα θύηηαξν-μεληζηή φπσο έλα βαθηήξην. Τν DΝΑ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη
αλαζπλδπαζκέλν.
 Η κεηαθνξά ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ κνξίνπ DΝΑ ζε έλα θύηηαξν-μεληζηή. Η εηζαγσγή ηνπ
DΝΑ ζε βαθηεξηαθφ θχηηαξν-μεληζηή νλνκάδεηαη κεηαζρεκαηηζκόο.
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Η επηινγή θαη απνκόλσζε ησλ θπηηάξσλ μεληζηώλ. Σην ζηάδην απηφ ηα

θχηηαξα μεληζηέο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη ην αλαζπλδπαζκέλν DΝΑ απνκνλψλνληαη απφ εθείλα πνπ
δελ ην έρνπλ πξνζιάβεη. Κάζε βαθηήξην πνπ πξνζιακβάλεη έλα κφλν κφξην αλαζπλδπαζκέλνπ
DΝΑ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη παξάγεη κηα απνηθία πνπ απνηειεί έλα βαθηεξηαθφ θιώλν. Δίλαη
θαλεξφ φηη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία παξάγνληαη ρηιηάδεο θιψλνη, πνπ ν θαζέλαο πεξηέρεη έλα
αλαζπδπαζκέλν κφξην DΝΑ δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο ππφινηπνπο θιψλνπο
 Η επηινγή ελόο βαθηηεξηαθνύ θιώλνπ πνπ πεξηέρεη ην επηζπκεηό ηκήκα DΝΑ. Απηή
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ κνξίσλ αληρλεπηψλ.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Ακαζοκδοαζμέκμ DNA: Οπμημδήπμηε μόνημ DNA πμο δεμημονγείηαη από ηε ζύκδεζε
θμμμαηηώκ DNA ηα μπμία πνμένπμκηαη από ημοξ ίδημοξ ή δηαθμνεηηθμύξ μνγακηζμμύξ. Σμ
ακαζοκδοαζμέκμ DNA πνεζημμπμηείηαη ζηεκ θιςκμπμίεζε γμκηδίςκ, ζηεκ γεκεηηθή ηνμπμπμίεζε
ηςκ μνγακηζμώκ, θαη γεκηθά γηα ηεκ ακάπηολε πμηθίιςκ ηεπκηθώκ ηεξ Μμνηαθήξ Βημιμγίαξ.
Γεκεηηθή Μεπακηθή: Σμ ζύκμιμ ηςκ ηεπκηθώκ πμο πνεζημμπμηεί μ άκζνςπμξ γηα κα επεμβαίκεη
ζημ γεκεηηθό οιηθό.
Φμνέαξ θιωκμπμίεζεξ: Γεκεηηθό ζημηπείμ, θονίςξ βαθηενημθάγμξ ε πιαζμίδημ, ημ μπμίμ
πνεζημμπμηείηαη γηα κα μεηαθένεη έκα θμμμάηη DNA ζε έκα θύηηανμ δέθηε με ζθμπό ηεκ
θιςκμπμίεζε γμκηδίςκ.
Μεηαζπεμαηηζμόξ: Η γεκεηηθή αιιαγή ηςκ ηδημηήηςκ εκόξ βαθηενηαθμύ θοηηάνμο μεηά από
εηζαγςγή DNA ζημ γμκηδίςμά ημο (Ο ίδημξ όνμξ πνεζημμπμηείηαη γηα κα πενηγνάρεη ηεκ
μεηαηνμπή ηςκ θοζημιμγηθώκ θοηηάνςκ εκόξ εοθανοςηηθμύ μνγακηζμμύ ζε θανθηκηθά).
Κιωκμπμίεζε: ε παναγςγή πμιιώκ ακηηγνάθςκ εκόξ γμκηδίμο, θοηηάνμο ή μνγακηζμμύ μεηά από
επακαιαμβακόμεκμοξ θύθιμοξ ακηηγναθήξ.
Κιώκμξ: Πιεζοζμόξ θοηηάνςκ ή μνγακηζμώκ πμο πανάγμκηαη από επακαιαμβακόμεκεξ (με
αμθηγμκηθέξ) δηαηνέζεηξ εκόξ μόκμ θοηηάνμο ή μνγακηζμμύ.
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Μια γονιδιωμαηική βιβλιοθήκη πεπιέσει όλο ηο γονιδίωμα ενόρ οπγανιζμού

Η

αλαθάιπςε ησλ πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ έζεζε ην ζεκέιην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
γνληδησκαηηθψλ βηβιηνζεθψλ. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεύζεο παξάγνληαη απφ βαθηήξηα
θαη ν θπζηνινγηθφο ηνπο ξφινο είλαη λα ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ εηζβνιή «μέλνπ» DNA. Οη

πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο αιιεινπρίεο δίθισλνπ DNA, κήθνπο 4-8
λνπθιενηηδίσλ. Μία απφ ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνθιεάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε EcoRI πνπ
απνκνλψζεθε απφ ην βαθηήξην Escherichia coli Τν έλδπκν απηφ φπνηε ζπλαληά ηελ αιιεινπρία:
5΄-GΑΑΤΤC-3΄
3΄-CΤΤΑΑG-5΄
ζην γνληδίσκα, θφβεη θάζε αιπζίδα κεηαμχ ηνπ G θαη ηνπ Α (κε θαηεχζπλζε 5΄3΄)αθήλνληαο
κνλφθισλα άθξα απφ αδεπγάξσηεο βάζεηο ζηα θνκκέλα άθξα. Τα άθξα απηά κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ
δεζκνχο πδξνγφλνπ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο άιισλ θνκκαηηψλ DΝΑ πνπ έρνπλ θνπεί κε ην ίδην
έλδπκν. Η αιιεινπρία GAATTC ππάξρεη δηάζπαξηε ζηα γνληδηψκαηα ησλ νξγαληζκψλ. Έηζη ην
γνληδίσκα ελφο αλψηεξνπ επθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ κπνξεί λα θνπεί ζε ρηιηάδεο θνκκάηηα κε ηελ
πεξηνξηζηηθή απηή ελδνλνπθιεάζε. Σηε ζπλέρεηα ηα θνκκάηηα απηά ελζσκαηψλνληαη ζε εηδηθνύο
θνξείο. Οη πην ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη θνξέσλ είλαη ηα πιαζκίδηα, θαη ην DΝΑ θάγσλ. Τα πιαζκίδηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνξείο θισλνπνίεζεο έρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία κηα κόλν θνξά.
Έηζη ηα πιαζκίδηα θφβνληαη απφ ηελ ΔcνRΙ ζε απηή ηε ζέζε θαη δεκηνπξγείηαη έλα γξακκηθφ κφξην DNA
κε κνλνθισλα άθξα. Τα δχν είδε DΝΑ, ηνπ πιαζκηδίνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ αλακηγλχνληαη, θαη επεηδή
έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά άθξα, ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε κεζνιάβεζε ελφο ελδχκνπ, ηεο DΝΑ
δεζκάζεο. ( Η DΝΑ δεζκάζε θπζηνινγηθφ είλαη έλα απφ ηα έλδπκα ηεο αληηγξαθήο πνπ ζπλδέεη
θνκκάηηα ηνπ DΝΑ) θαη δεκηνπξγνχληαη αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα. Μεξηθά πιαζκίδηα μαλαγίλνληαη
θπθιηθά ρσξίο λα πξνζιάβνπλ DNA ηνπ νξγαληζκνχ.
Βαθηήξηα-μεληζηέο δέρνληαη ζε κηθξφ πνζνζηφ πιαζκίδηα κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη
αλαζπλδπαζκέλα. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο μεληζηέο, βαθηήξηα πνπ δελ έρνπλ πιαζκίδηα θαη
επνκέλσο είλαη επαίζζεηα ζε αληηβηνηηθά. Γηα λα κπεη έλα πιαζκίδην κέζα ζην βαθηήξην, ηα ηνηρψκαηα
ηνπ βαθηεξίνπ γίλνληαη παξνδηθά δηαπεξαηά ζε καθξνκφξηα, κεηά απφ θαηάιιειε θαηεξγαζία.
(κεηανρεκαηηζκφο).
Η επηινγή ησλ βαθηεξίσλ πνπ δέρζεθαλ αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα
αλάπηπμεο ηνπο παξνπζία αληηβηνηηθνχ, επεηδή ην αλαζπλδηαζκέλν πιαζκίδην πεξηέρεη έλα γνλίδην πνπ
ηνπο πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν αληηβηνηηθφ. Κάζε βαθηήξην πνπ πξνζέιαβε έλα
αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην πνιιαπιαζηάδεηαη θαη δίλεη έλα θιψλν. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θιψλσλ
βαθηεξίσλ νλνκάδεηαη θισλνπνίεζε. Τν ζχλνιν ησλ βαθηεξηαθψλ θιψλσλ πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ DΝΑ
ηνπ νξγαληζκνχ δφηε θαη απνηειεί κηα γνληδησκνηηθή βηβιηνζήθε. Γηα λα γίλεη επηινγή ελφο θιψλνπ
πνπ έρεη έλα επηζπκεηφ γνλίδην ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί αληρλεπηέο
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η θισλνπνίεζε ζε πιαζκίδηα είλαη ζρεηηθά απιή θαη γη’ απηφ ηα πιαζκίδηα απνηεινχλ ην
ζπλεζέζηεξν θνξέα θισλνπνίεζεο γηα νξγαληζκνχο κε κηθξφ γνληδίσκα. Έλαο άιινο θνξέαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηαηί κπνξεί λα ελζσκαηψζεη κεγαιχηεξα θνκκάηηα μέλνπ DΝΑ, είλαη ν
βαθηεξηνθάγνο ι. Η ζηξαηεγηθή ηεο θισλνπνίεζεο είλαη ε ίδηα κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα
πιαζκίδηα

Σομπιενωμαηηθέξ γκώζεηξ
ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ ΓΟΝΙΓΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
1. Κφςηκν, κε κία πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε, ηνπ γνληδηψκαηνο ελφο επθαξπσηηθνχ
νξγαληζκνχ.
2. Δπηινγή πιαζκηδίσλ (θνξέσλ θισλνπνίεζεο).
α. Γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζε αληηβηνηηθφ
β. Μία θνξά ε αιιεινπρία πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί.
3. Άλνηγκα ησλ πιαζκηδίσλ κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ.
4. Αλάκεημε ησλ δχν DNA ( απηνχ ηνπ επθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ κε ηα πιαζκίδηα).
5. Γεκηνπξγία αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδχκνπ DNA δεζκάζε.
6. Δπηινγή βαθηεξίσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ πιαζκίδην.
7. Δπεμεξγαζία βαθηεξίσλ, ψζηε ηα ηνηρψκαηά ηνπο λα γίλνπλ παξνδηθά δηαπεξαηά θαη λα
δηεπθνιπλζεί έηζη ε είζνδνο ησλ πιαζκηδίσλ.
8. Δηζαγσγή ησλ αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ ζηα βαθηήξηα (κεηαζρεκαηηζκφο).
9. Δπηινγή βαθηεξίσλ πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην, κε ρξήζε
αληηβηνηηθνχ.
10. Κισλνπνίεζε επηιεγκέλσλ βαθηεξίσλ.
Τν ζύλνιν ηωλ βαθηεξηαθώλ θιώλωλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ απνηειεί ηε γνληδηωκαηηθή βηβιηνζήθε.

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:

Πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε: Έκα έκδομμ πμο θόβεη ημ DNA ζε ζέζεηξ όπμο οπάνπεη μηα
μηθνή ζογθεθνημέκε αιιειμοπία κμοθιεμηηδίςκ. Υνεζημμπμηείηαη εονέςξ ζηεκ ηεπκμιμγία ημο
ακαζοκδοαζμέκμο DNA.
EcoR1: Πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε ημο βαθηενίμο Escherichia coli
Βαθηενημθάγμξ ι: Ιόξ βαθηενίςκ πμο πνεζημμπμηείηαη ζακ θμνέαξ θιςκμπμίεζεξ.
Ακηπκεοηήξ: Έκα μαθνμμόνημ όπςξ DNA, RNA ή ακηίζςμα ημ μπμίμ έπεη ηπκεζεηεζεί θαη γη’
αοηό μπμνεί κα εκημπηζηεί με μία ηεπκηθή.

Δημήτριος Σπανός
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ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Σ

Κλωνοποίηζη ηος m- RNA: Καηαζκεςή cDNA βιβλιοθήκηρ
ηνπο αλψηεξνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο πνιιά γνλίδηα κεηαγξάθνληαη ζε νξηζκέλνπο
κφλν θπηηαξηθνχο ηχπνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα γνλίδηα ησλ αιπζίδσλ ησλ αηκνζθαηξηλψλ
πνπ εθθξάδνληαη κφλν ζηα πξφδξνκα εξπζξνθχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ. Αλ ζέινπκε λα
θισλνπνηήζνπκε κφλν ηα γνλίδηα πνπ εθθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θχηηαξα, ηφηε

θαηαθεπάδνπκε ηηο cDNA βηβιηνζήθεο. Οη cDNA βηβιηνζήθεο πεξηέρνπλ αληίγξαθα ησλ mRNA φισλ
ησλ γνληδίσλ πνπ εθθξάδνληαη ζηα θχηηαξα απηά θαη έρνπλ ην πιενλέθηεκα απνκφλσζεο κφλν ησλ
αιιεινπρηψλ ησλ γνληδίσλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα, δειαδή ησλ εμσλίσλ.
Γηα λα θαηαζθεπαζηεί κία cDNA βηβιηνζήθε, απνκνλψλεηαη ην νιηθφ «ψξηκν» mRNA απφ
θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην. Τν mRNA ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαινχπη γηα ηελ
ζχλζεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA (cDNA: complementary DNA). Η ζχλζεζε ηνπ cDNA
γίλεηαη απφ ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε. Παξάγνληαη έηζη πβξηδηθά κφξηα cDNA - mRNA. Τν
mRNA δηαζπάηαη κε θαηάιιειεο ρεκηθέο νπζίεο ή απνδηαηάζζεηαη κε ζέξκαλζε θαη ηα cDNA
ρξεζηκεχνπλ ζαλ θαινχπη γηα ηελ ζχλζεζε κηα ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA. Τν απνηέιεζκα είλαη
ε δεκηνπξγία δίθισλσλ κνξίσλ DNA. Τα δίθισλα κφξηα DNA εηζάγνληαη ζε πιαζκίδηα ή
βαθηεξηνθάγνπο θαη θισλνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ηεο πξσηεΐλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ ζην θχηηαξνμεληζηή.

Σομπιενωμαηηθέξ γκώζεηξ
ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ cDNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Γηα λα θαηαζθεπαζηεί κία cDNA βηβιηνζήθε,
1. απνκνλψλεηαη ην νιηθφ mRNA απφ θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην.
2. Τν mRNA ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαινχπη γηα ηελ ζχλζεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο
DNA Η ζχλζεζε ηνπ cDNA γίλεηαη απν ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε.
3. Παξάγνληαη πβξηδηθά κφξηα cDNA - mRNA.
4. Τν mRNA δηαζπάηαη κε θαηάιιειεο ρεκηθέο νπζίεο ή απνδηαηάζεηαη κε ζέξκαλζε
5. ηα cDNA ρξεζηκεχνπλ ζαλ θαινχπη γηα ηελ ζχλζεζε κηα ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA θαη
ην απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία δίθισλσλ κνξίσλ DNA.
6. Τα δίθισλα κφξηα DNA εηζάγνληαη ζε πιαζκίδηα ή βαθηεξηνθάγνπο θαη θισλνπνηνχληαη κε ηελ
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ηεο πξσηεΐλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ ζην
θχηηαξν μεληζηή.

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γηαθνξέο γνληδησκαηηθήο θαη cDNA βηβιηνζήθεο
cDNA βηβιηνζήθε
Γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε
Σχλνιν βαθηεξηαθψλ θιψλσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη, Σχλνιν βαθηεξηαθψλ θιψλσλ πνπ πεξηέρεη
νιφθιεξν ην γνληδίσκα ελφο νξγαληζκνχ - δφηε.
αληίγξαθα DΝΑ ηνπ νιηθνχ mRNΑ πνπ παξάγεηαη
απφ έλα θχηηαξν ή ηζηφ.
Απνηειείηαη, απφ κεγάιν αξηζκφ βαθηεξηαθψλ Απνηειείηαη απφ κηθξφηεξν αξηζκφ βαθηεξηαθψλ
θιψλσλ, δηφηη πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ γνληδίσκα.
θιψλσλ, δηφηη πεξηέρεη αληίγξαθα DΝΑ ησλ
γνληδίσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε νξηζκέλν ηζηφ
Κάζε βαθηεξηαθφο θιψλνο πεξηέρεη θάπνην (ηπραίν) Κάζε βαθηεξηαθφο θιψλνο πεξηέρεη αληίγξαθν
ηκήκα ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ θπηηάξνπ δφηε
θάπνηνπ γνληδίνπ πνπ εθθξάδεηαη ζην θχηηαξν
δφηε
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε Φξεζηκνπνηνχληαη
θχηηαξα
ζηα
νπνία
θχηηαξα ελφο νξγαληζκνχ, αξθεί λα έρνπλ ππξήλα
εθθξάδεηαη ην επηζπκεηφ γνλίδην
Φξεζηκνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ DNA ηνπ θπηηάξνπ
Φξεζηκνπνηείηαη ην θπηηαξνπιαζκαηηθφ m-RNA
ηνπ θπηηάξνπ δφηε
Σηφρνο είλαη ε κειέηε ηνπ γνληδηψκαηνο θαη ε Σηφρνο είλαη, ε κειέηε ησλ εμσλίσλ ησλ γνληδίσλ,
απνκφλσζε γνληδίσλ, ππνθηλεηψλ θ.ιπ.
ε παξαγσγή πξσηετλψλ ζε πξνθαξπσηηθά
θχηηαξα θ.ιπ.
Δίλαη κία γηα θάζε είδνο θαη αλάινγν, κε ηελ Υπάξρνπλ πνιιέο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηζηνχ
πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε
θαη ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο πνπ επηιέγνπκε
Σηελ θαηαζθεπή ηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην έλδπκν Σηελ θαηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ην έλδπκν
αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε.
Τν
DΝΑ ηνπ αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε. Τν DΝΑ πνπ
νξγαληζκνχ - δφηε θφβεηαη κε πεξηνξηζηηθή ζρεκαηίδεη επηκεθχλεηαη ζηα άθξα κε εηδηθή
ελδνλνπθιεάζε ζε ηκήκαηα φπνπ ζπλαληά αιιεινπρία πνπ αλαγλσξίδεη θαη θφβεη ε
ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία λνπθιενηηδίσλ.
πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε.
Πεξηέρεη ηκήκαηα ηνπ γνληδηψκαηνο πνηθίινπ Πεξηέρνπλ αληίγξαθα ησλ mRNΑ φισλ ησλ
κεγέζνπο πνπ κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ γνληδίσλ πνπ εθθξάδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα
ηκήκαηα γνληδίσλ, ππνθηλεηέο, γνλίδηα, ξπζκηζηηθέο θχηηαξα.
πεξηνρέο θ.ιπ.
Η γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε επθαξπσηηθνχ Η cDΝΑ βηβιηνζήθε δίλεη ηε δπλαηφηεηα
νξγαληζκνχ δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο παξαγσγήο πξσηετλψλ ζε βαθηήξηα.
πξσηετλψλ
Τα γνλίδηα πνπ επηιέγνληαη απφ κία γνληδησκαηηθή Τα γνλίδηα κπνξνχλ άκεζα λα εθθξαζηνχλ απφ
βηβιηνζήθε, δελ κπνξνχλ θαηά θαλφλα λα έλα βαθηεξηαθφ θχηηαξν γηαηί δελ πεξηέρνπλ
εθθξαζηνχλ άκεζα απφ έλα βαθηεξηαθφ θχηηαξν εζψληα. Τν πξντφλ βέβαηα πνπ ζα παξαρζεί
θαη λα καο δψζνπλ ιεηηνπξγηθφ πξντφλ, ιφγσ ησλ κπνξεί λα κελ είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα
εζσλίσλ πνπ πεξηέρνπλ
ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε.
Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο βαθηεξηαθφο Οη βαθηεξηαθνί θιψλνη πεξηέρνπλ αληίγξαθα
θιψλνο, έρεη έλα γνλίδην ηνπ νξγαληζκνχ δφηε, απηφ γνληδίσλ (αθφκα θαη ησλ αζπλερψλ) ρσξίο ηα
(αλ είλαη αζπλερέο) ζα πεξηέρεη εζψληα θαη εμψληα
εζψληα

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:

cDNA βηβιημζήθε: οιιμγή θιςκμπμηεμέκςκ ημεμάηςκ DNA πμο είηε ακηηπνμζςπεύμοκ
μιόθιενμ ημ γμκηδίςμα (γμκηδηςμαηηθή βηβιημζήθε) ή ακηηπνμζςπεύμοκ DNA ακηίγναθα ημο
μιηθμύ mRNA πμο πανάγεηαη από έκα θύηηανμ ε ηζηό (cDNA βηβιημζήθε).
Δημήτριος Σπανός
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ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Η ςβπιδοποίηζη ηων νοςκλεϊκών οξέων σπηζιμοποιείηαι για ηην ανίσνεςζη
κλώνων γονιδιωμαηικήρ ή cDNA βιβλιοθήκηρ

Η

απνκφλσζε ηνπ ζπλνιηθνχ DNA απφ θχηηαξα ελφο πξνθαξπσπθνχ ή επθαξπσηηθνχ
νξγαληζκνχ ζην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα είλαη ππφζεζε ξνπηίλαο. Αλ επηδξάζνπκε ζην DNA πνπ
απνκνλψζεθε κε θαηάιιειεο ρεκηθέο νπζίεο ή απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηφηε ζπάδνπλ νη

δεζκνί πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ αιπζίδσλ θαη νη δχν αιπζίδεο απνρσξίδνληαη ε
κηα απφ ηελ άιιε. Η δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη απνδηόηαμε. Οη δχν κνλφθισλεο ζπκπιεξσκαηηθέο
αιπζίδεο ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα επαλαζπλδεζνχλ. Σηελ ηδηφηεηα απηή ζηεξίδεηαη ε
δηαδηθαζία ηεο πβξηδνπνίεζεο πνπ είλαη ε ζχλδεζε κνλφθισλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αιπζίδσλ DNA ή
ζπκπιεξσκαηηθψλ DNA - RNA. Η πβξηδνπνίεζε είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηνπ DNA πνπ καο
δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλ έρνπκε έλα γλσζηφ κφξην DNA, λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε σο αληρλεπηή γηα ηνλ
εληνπηζκφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ηνπ φηαλ ην ηειεπηαίν βξίζθεηαη καδί κε ρηιηάδεο άιια θνκκάηηα.
Μηα γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε πεξηέρεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ απφ θισλνπνηεκέλα θνκκάηηα
ρξσκνζσκηθνχ DNA, ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί κε δξάζε θάπνηαο πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο.
Οξηζκέλα απφ ηα θνκκάηηα απηά πεξηέρνπλ νιφθιεξα γνλίδηα, άιια πεξηέρνπλ θνκκάηηα γνληδίσλ θαη
άιια ηκήκαηα DNA πνπ δελ θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο. Έηζη πξέπεη κέζα απφ φια απηά ηα θνκκάηηα λα
εληνπίζνπκε απηφ πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε. Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη
ηε ρξήζε ηρλεζεηεκέλσλ αληρλεπηψλ κνξίσλ DNA ε RNA πνπ πεξηέρνπλ αιιεινπρίεο ζπκπιεξσκαηηθέο
πξνο ην θισλνπνηεκέλν DNA. Οη αληρλεπηέο αλακεηγλχνληαη κε ην DNA ηεο βηβιηνζήθεο (ην νπνίν έρεη
απνδηαηαρζεί) θαη πβξηδνπνηνχλ κφλν ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπο DNA
Η δηαδηθαζία ηεο πβξηδνπνίεζεο αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ απνκφλσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
γνληδίνπ απν κηα cDNA βηβιηνζήθε

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:
Απμδηάηαλε ημο DNA: Καηαζηνμθή ηεξ δηπιήξ έιηθαξ ημο DNA με δηάζπαζε ηςκ δεζμώκ
οδνμγόκμο πμο ζογθναημύκ ηηξ δύμ ζομπιενςμαηηθέξ αιοζίδεξ.
Υβνηδμπμίεζε: Η ζύκδεζε δύμ μμκόθιςκςκ αιοζίδςκ DNA, με οδνμγμκηθμύξ δεζμμύξ,
ζύμθςκα με ημκ θακόκα ηεξ ζομπιενςμαηηθόηεηαξ ηςκ βάζεςκ.

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η αλςζιδωηή ανηίδπαζη πολςμεπάζηρ (PCR) επιηπέπει ηον επιλεκηικό
πολλαπλαζιαζμό αλληλοςσιών ηος DNA

Η

θαηαζθεπή βηβιηνζεθψλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνκνλψζνπκε ην βαθηεξηαθφ θιψλν
πνπ πεξηέρεη ην επηζπκεηφ γνλίδην. Σηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαη ηα βαθηήξηα ηνπ θιψλνπ
θαη δεκηνπξγνχληαη πνιιά αληίγξαθα ηνπ γνληδίνπ πνπ πεξηέρεη. Η δεκηνπξγία πνιιψλ

αληίγξαθσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ φζν θαη γηα
ηελ παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο πνπ απηφ θσδηθνπνηεί.
Η κέζνδνο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR) καο επηηξέπεη λα αληηγξάςνπκε
επηιεθηηθά, εθαηνκκχξηα θνξέο, εηδηθέο αιιεινπρίεο DNA απφ έλα ζχλζεην κείγκα κνξίσλ DNA, ρσξίο
ηε κεζνιάβεζε δσληαλνχ θπηηάξνπ. Η ηερληθή απηή πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη επξέσο απφ ην 1985,
έρεη απμήζεη ηελ επαηζζεζία ησλ γελεηηθψλ αλαιχζεσλ θαη έρεη πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Γηα
παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή γηα ηελ δηάγλσζε αζζελεηψλ φπσο ηνπ ΑΙDS, ζηελ
εγθιεκαηνινγία γηα ηελ δηαιεχθαλζε ππνζέζεσλ θαη ζηε κειέηε DNA απφ απνιηζψκαηα.
Αιοζηδωηή

ακηίδναζε

Γπελήγεζε εκκμηώκ θαη όνωκ:

πμιομενάζεξ

(PCR):

Μέζμδμξ

δεμημονγίαξ

μεγάιμο

ανηζμμύ

ακηηγνάθςκ εκόξ εηδηθμύ ημήμαημξ DNA με γκςζηή αιιειμοπία ζηα άθνα.

Μεζμδμιμγία επίιοζεξ πνμβιεμάηωκ θαη αζθήζεωκ
Η ηεπκηθή έπεη εθανμμζηεί ανπηθά ζηα πιαζμίδηα ηςκ βαθηενίςκ. Σα πιαζμίδηα πενηέπμοκ
πιενμθμνίεξ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ακηηβημηηθώκ. Τπάνπεη πενίπηςζε ημ ημήμα DNA πμο ζα
ζογθμιιεζεί ζημ πιαζμίδημ με ηεκ ηεπκηθή ημο ακαζοκδοαζμέκμο DNA κα εηζαπζεί ζε πενημπή
γμκηδίμο πμο πνμζδίδεη ζημ βαθηήνημ ακζεθηηθόηεηα ζε θάπμημ ακηηβημηηθό. Η εηζαγςγή όμςξ
αοηή θαηαζηνέθεη ημ πιαίζημ ακάγκςζεξ ημο γμκηδίμο θαη έηζη ε ακζεθηηθόηεηα ζε αοηό ημ
ακηηβημηηθό πάκεηαη. Οη πενημνηζηηθέξ εκδμκμοθιεάζεξ ακαγκςνίδμοκ ζογθεθνημέκεξ
αιιειμοπίεξ βάζεςκ θαη απμθόπημοκ ηεκ αιιειμοπία ζε ζογθεθνημέκμ ζεμείμ. Παναδείγμαημξ
πάνηκ ε EcoR1 ακαγκςνίδεη ηεκ αιιειμοπία:
5΄ G A A T T C 3΄
3΄ C T T A A G 5΄

θαη ηεκ απμθόπηεη μεηαλύ ηεξ G θαη ηεξ A αθήκμκηαξ έκα ημήμα ηεζζάνςκ βάζεςκ θαη ζηα δύμ
ημήμαηα πμο πνμθύπημοκ μεηά ηεκ απμθμπή μμκόθιςκα.. Γίκαη πνμθακέξ όηη ε δνάζε αοηή ηεξ
EcoR1 έπεη ζακ απμηέιεζμα ημ ζπάζημμ δύμ θςζθμδηεζηενηθώκ δεζμώκ θαη 10 δεζμώκ
οδνμγόκμο από αοημύξ πμο ζοκέδεακ μεηαλύ ημοξ ηεξ ζομπιενςμαηηθέξ βάζεηξ. Η δνάζε μηαξ
πενημνηζηηθήξ εκδμκμοθιεάζεξ ζε μηα μόκμ πενημπή εκόξ γναμμηθμύ μμνίμο DNA έπεη ζακ
απμηέιεζμα ηεκ δεμημονγία δύμ μμνίςκ DNA. Η ακηίζημηπε δνάζε ζε θοθιηθό μόνημ DNA έπεη
ζακ απμηέιεζμα ηεκ δεμημονγία εκόξ πάιη μμνίμο DNA, ημ μπμίμ όμςξ είκαη γναμμηθό. Μηα
πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε είκαη θαηάιιειε γηα απμθμπή εκόξ γμκηδίμο γηα μεηαθμνά ημο ζε
θμνέα θιςκμπμίεζεξ ακ δεκ οπάνπεη ε αιιειμοπία πμο απμθόπηεη μέζα ζημ παναπάκς γμκίδημ.
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1. Σμ έκδομμ EcoRI απμθόπηεη μηθνό γναμμηθό δίθιςκμ μμνίμ DNA ζε δύμ θμμμάηηα Α θαη Β.
Σμ θμμμάηη Α απμηειείηαη από 212 κμοθιεμηίδηα 40 από ηα μπμία πενηέπμοκ ηε βάζε
αδεκίκε. α) Πμημξ μ ανηζμόξ ηςκ άιιςκ βάζεςκ ημο Α; β) Πμημξ μ ανηζμόξ ηςκ
θςζθμδηεζηενηθώκ δεζμώκ πμο οπάνπμοκ ζημ θμμμάηη Α; γ)

Πόζμη δεζμμί οδνμγόκμο

ζογθναημύκ μεηαλύ ημοξ ηηξ ζομπιενςμαηηθέξ αιοζίδεξ ημο θμμμαηημύ Α; δ) Πμημξ μ
ανηζμόξ ημο θάζε είδμοξ βάζεςκ ημο θμμμαηημύ Β ακ ημ ανπηθό μόνημ DNA πενηείπε 400
θςζθμδηεζηενηθμύξ δεζμμύξ θαη 85 αδεκίκεξ;
α) Σην θνκκάηη Α ηνπ DNA ππάξρνπλ 4 λνπθιενηίδηα (2Α θαη 2Τ) ζε κνλφθισλν ηκήκα ελψ ηα
ππφινηπα 212-4=208 ζην δίθισλν ηκήκα. Τν δίθισλν ηκήκα έρεη 40-2 =38Α θαη 38Τ θαη (208-2 x
38)/2 =66 G θαη 66 C. Άξα ζπλνιηθά ην θνκκάηη Α έρεη 40Α, 40 Τ, 66 G θαη 66 C.
β) Ο έλαο θιψλνο ζα έρεη 208/2=104 λνπθιενηίδηα άξα 103 θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο θαη ν άιινο,
πνπ θέξεη θαη ην κνλφθισλν ηκήκα ζα έρεη 104+4=108 λνπθιενηίδηα άξα 107 θσζθνδηεζηεξηθνχο
δεζκνχο. Σπλνιηθά ππάξρνπλ 103+107=210 θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί
γ) Σην δίθισλν ηκήκα ηνπ θνκκαηηνχ Α ππάξρνπλ 2 x 38 + 3 x 66 = 274 δεζκνί πδξνγφλνπ
δ) Αθνχ ην αξρηθφ κφξην DNA έρεη 400 θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο θαη είλαη γξακκηθφ ζα
απνηειείηαη απφ 402 βάζεηο: 85 Α θαη 85 Τ θαζψο θαη (402 – 2 x 85)/2 = 116 G θαη 116 C. Άξα ην
ηκήκα Β ζα έρεη 85-40 =45 Α, 85-40=45Τ, 116-66=50G θαη 116-66=50C
2. Έκα πιαζμίδημ με γμκίδηα πμο ημ θαζηζημύκ ακζεθηηθό ζηα ακηηβημηηθά αμπηθηιιίκε θαη
ηεηναθοθιίκε απμθόπηεηαη με πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε EcoRI. Η ημμή ημο DNA ημο ζε
ζέζε ημο γμκηδίμο ακζεθηηθόηεηαξ έκακηη ηεξ αμπηθηιιίκεξ. Σμ θμμμέκμ πιαζμίδημ
ζοκδοάδεηαη με ημήμαηα DNA δνμζόθηιαξ, πμο έπμοκ πνμθύρεη από ηεκ επελενγαζία ημο
DNA ηεξ με πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε EcoRI, γηα ηε δεμημονγία γμκηδηςμαηηθήξ
βηβιημζήθεξ. Σμ ακαζοκδοαζμέκμ DNA μεηαζπεμαηίδεη θύηηανα Escherichia coli. α) Πμημ
ακηηβημηηθό ζα πνέπεη κα πνμζηεζεί ζημ ζνεπηηθό μέζμ γηα κα επηιέλμομε θύηηανα πμο
έπμοκ εκζςμαηώζεη έκα πιαζμίδημ; β) Πςξ μπμνμύμε κα ελεγήζμομε ηεκ πανμοζία απμηθηώκ
πμο πανμοζηάδμοκ ακζεθηηθόηεηα θαη ζηα δύμ ακηηβημηηθά;
α) Σηα αλαζπλδηαζκέλα πιαζκίδηα δελ έρεη θαηαζηξαθεί ην γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζηελ
ηεηξαθπθιίλε, ελψ αληίζεηα έρεη θαηαζηξαθεί ην γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ακπηθηιιίλε. Άξα ε
επηινγή ζα γίλεη κε ηεηξαθπθιίλε.
β) Γηαηί κεξηθά πιαζκίδηα επαλαζπγθνιήζεθαλ ρσξίο λα έρνπλ αλαζπλδηαζηεί ην DNA ηνπο θαη έηζη
δηαηεξνχλ ην γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ακπηθηιιίλε.
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3. Μειεηάμε έκα γναμμηθό μόνημ DNA μήθμοξ 12 Κbp (1 Κbp = 1000 δέογε βάζεςκ). Όηακ ζημ
μόνημ αοηό επηδνάζεη ε πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε Α δεμημονγμύκηαη δύμ ζναύζμαηα 4 θαη
8

Κbp, εκώ όηακ επηδνάζεη ε πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε Β δεμημονγμύκηαη επίζεξ δύμ

ζναύζμαηα 5 θαη 7

Κbp.

Ακ μη δύμ εκδμκμοθιεάζεξ Α θαη Β επηδνάζμοκ μαδί πόζα

ζναύζμαηα DNA θαη ηη μήθμοξ πενημέκμομε κα πάνμομε;
Έζησ ε ελδνλνπθιεάζε Α δξα ζε απφζηαζε 4 kbp απφ ηελ κηα άθξε ηνπ κνξίνπ DNA.
Ι) Αλ ε ελδνλνπθιεάζε Β δξα ζε απφζηαζε 5 kbp απφ ηελ ίδηα άθξε ηφηε ζρεκαηίδνληαη κε ηελ
δξάζε θαη ησλ δχν ηκήκαηα 4 kbp,1 kbp θαη 7 kbp
ΙΙ) Αλ ε ελδνλνπθιεάζε Β δξα ζε απφζηαζε 7 kbp απφ ηελ ίδηα άθξε ηφηε ζρεκαηίδνληαη κε ηελ
δξάζε θαη ησλ δχν ηκήκαηα 4 kbp, 3 kbp θαη 5 kbp
4. Έκα γναμμηθό μόνημ DNA έπεη μήθμξ 10 Κbp (1 Κbp = 1000 δεύγε βάζεςκ). Όηακ ζημ μόνημ
αοηό επηδνάζεη ε πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε EcoRI δεμημονγμύκηαη δύμ ζναύζμαηα 3 θαη 7
Κbp, εκώ όηακ επηδνάζεη ε πενημνηζηηθή εκδμκμοθιεάζε Hind ΙΙΙ δεμημονγμύκηαη ζναύζμαηα
2, 3 θαη 5 Κbp. Ακ μη δύμ εκδμκμοθιεάζεξ επηδνάζμοκ μαδί δεμημονγμύκηαη ζναύζμαηα 1, 2,
3 θαη 4 Κbp. ε πμηα απόζηαζε από ηεκ μηα άθνε ημο μμνίμο DNA δνα ε θάζε πενημνηζηηθή
εκδμκμοθιεάζε;
Έζησ ε EcoR1 δξα ζε απφζηαζε 3 kbp απφ ηε κηα άθξε ηνπ κνξίνπ DNA.
Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ησλ απνζηάζεσλ απφ ηελ ίδηα άθξε ηνπ κνξίνπ DNA αλ δξάζεη κφλε ηεο ε
Hind III είλαη έμη. νη νπνίνη απνδίδνπλ ηκήκαηα κε κήθε: 2,3,5 – 2,5,3 – 3,5,2 – 3,2,5 – 5,3,2 θαη
5,2,3. Απφ ηνπο έμη ζπλδπαζκνχο δηαπηζηψλνπκε φηη κφλν ν ζπλδπαζκφο 2,5,3 ηεο Hind III δίλεη
θνκκάηηα 1, 2, 3 θαη 4 kb αλ δξάζεη απφ θνηλνχ κε ηελ EcoR1
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1. Γηαηί νη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο θαη νη θνξείο θισλνπνίεζεο είλαη απαξαίηεηα
εξγαιεία γηα ηε Γελεηηθή Μεραληθή;
Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο είλαη έλδπκα πνπ παξάγνληαη απφ βαθηήξηα. Γηαζπνχλ ηνπο
θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο ζην εζσηεξηθφ ηνπ κνξίνπ θαη είλαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε
Γελεηηθή Μεραληθή, επεηδή αλαγλσξίδνπλ θαη θφβνπλ ηηο ίδηεο πάληα εηδηθέο αιιεινπρίεο ηνπ δίθισλνπ DΝΑ, αθήλνληαο κνλφθισλεο νπξέο απφ αδεπγάξσηα λνπθιενηίδηα ζηα θνκκέλα άθξα.
(Υπάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο, πνπ θφβνπλ ην DNA ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ
κνλφθισλεο νπξέο). Τα άθξα απηά κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ πδξνγνληθνχο δεζκνχο κε ηηο
ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο ηνπ θνξέα θισλνπνίεζεο πνπ έρεη θνπεί κε ην ίδην έλδπκν. Τα δχν είδε
DΝΑ κπνξεί λα αλακεηρζνχλ, θαη επεηδή έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά άθξα, ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε
ηε κεζνιάβεζε ηεο DΝΑ δεζκάζεο. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη αλαζπλδπαζκέλα κφξηα DNA.
Οη θνξείο θισλνπνίεζεο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε Γελεηηθή Μεραληθή, επεηδή είλαη κφξηα
απηφλνκα, πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη αλεμάξηεηα. Οη θνξείο θισλνπνίεζεο είλαη κφξηα DΝΑ
φπσο πιαζκίδηα, DΝΑ θάγσλ, πνπ κπνξνχλ λα απηφδηπιαζηάδνληαη κέζα ζε έλα θχηηαξν μεληζηή
φπσο έλα βαθηήξην. Τν DΝΑ απνκνλψλεηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ-δφηε, θφβεηαη ελδπκαηηθά κε ηηο
πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο, ελψλεηαη κε ην θνξέα θισλνπνίεζεο θαη δεκηνπξγείηαη έλα
αλαζπλδπαζκέλν κφξην DNA

2. Τη είλαη κηα γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε;
α. έλα θιώλνο βαθηεξίσλ πνπ πεξηέρεη έλα ηκήκα DΝΑ ελόο νξγαληζκνύ
β. κηα ζπιινγή βηβιίσλ γηα θιώλνπο
γ. έλα ζύλνιν από θιώλνπο βαθηεξίσλ πνπ ν θαζέλαο έρεη έλα πιαζκίδην κε
δηαθνξεηηθό ηκήκα DΝΑ ελόο νξγαληζκνύ
δ. έλα ζύλνιν από πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα
παξάγνπλ δηαθνξεηηθνύο θιώλνπο
ε. ηίπνηε από ηα παξαπάλσ.
Πνηα είλαη ε ζσζηή απάληεζε;
Η ζσζηή απάληεζε είλαη ε γ.
3. Θα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DΝΑ, αλ ν γελεηηθόο
θώδηθαο δελ ήηαλ θαζνιηθόο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο.
Με ηνλ φξν ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DΝΑ ελλννχκε φιεο ηηο ηερληθέο πνπ νδεγνχλ ζε
κεηαθνξά ηκήκαηνο DΝΑ απφ έλαλ νξγαληζκφ ζε έλαλ άιιν. Τν DΝΑ πνπ κεηαθέξζεθε ζέινπκε λα
κπνξεί λα παξάγεη ζην λέν νξγαληζκφ ηελ ίδηα πξσηεΐλε. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, κφλν αλ ε ίδηα
ηξηπιέηα DNA θαζνξίδεη (κέζσ ησλ θσδηθνλίσλ ηνπ mRNA) ηελ έληαμε ηνπ ίδηνπ ακηλνμένο ζηελ
πνιππεπηηδηθή αιπζίδα. Απηφ επηηπγράλεηαη, κφλν επεηδή ν γελεηηθφο θψδηθαο είλαη θαζνιηθφο.
Τν δηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα θνκκάηη ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA:
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πιαίζηα κε ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ
ζηηο ζσζηέο βάζεηο.
β) Να ζρεκαηίζεηε ηόμα, πνπ ζα δείρλνπλ ηνπο ρεκηθνύο δεζκνύο πνπ
αλνίγνπλ, όηαλ γίλεηαη απνδηάηαμε ησλ θιώλσλ.
γ) Να δώζεηε ηελ νλνκαζία ησλ ελδύκσλ πνπ παίδνπλ ηνλ ξόιν ηεο
“θόιαο” αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ DNA ηνπ ηδίνπ θιώλνπ.
α. Σπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ βάζεσλ Α-T θαη G-C
β. νη δεζκνί πνπ αλνίγνπλ είλαη, νη δεζκνί πδξνγφλνπ, δχν αλάκεζα ζηε Α θαη ηε T θαη ηξεηο
ζηε G θαη C
γ. DΝΑ δεζκάζεο
2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου






A
T
C
G

αλάκεζα

Σελίδα 13

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. Δμεγείζηε κε ζρήκαηα πσο παξάγεηαη ην cDNA θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA.
Γηα λα θαηαζθεπαζηεί cDNA, απνκνλψλεηαη
ην νιηθφ mRNA απφ θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ
ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην πνπ καο ελδηαθέξεη.
Τν mRNA ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαινχπη γηα
ηελ ζχλζεζε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DΝΑ (cDNA).
Η ζχλζεζε ηνπ cDNA γίλεηαη απφ ην έλδπκν
αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε.
Παξάγνληαη έηζη πβξηδηθά κφξηα cDNAmRNA.
Τν mRNA δηαζπάηαη κε θαηάιιειεο ρεκηθέο
νπζίεο ή ζέξκαλζε θαη ην cDNA ρξεζηκεχεη
ζαλ θαινχπη γηα ηελ ζχλζεζε κηα
ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο DNA.
Τν απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία δίθισλνπ
κνξίνπ DNA.
Τν δίθισλν κφξην DΝΑ εηζάγεηαη ζε πιαζκίδην ε βαθηεξηνθάγν θαη θισλνπνηείηαη.
Τν cDNA πεξηέρεη αληίγξαθν ηνπ mRNA θαη
έρεη ην πιενλέθηεκα απνκφλσζεο κφλν ησλ
αιιεινπρηψλ ησλ γνληδίσλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα, δειαδή ησλ εμσλίσλ. Με
απηφ ηνλ ηξφπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο
ηεο πξσηεΐλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ
ζην θχηηαξν μεληζηή.

5. Σπκπιεξώζηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηα θελό ζην θείκελν:
Τν DΝΑ θόβεηαη κε
…………………………………….ζε θνκκάηηα κε γλσζηό
άθξα. Τα θνκκάηηα ζπλδένληαη κε έλα ………………., πνπ έρεη ζπκπιεξσκαηηθό
άθξα, κε ηε βνήζεηα ελόο ελδύκνπ, πνπ ιέγεηαη ………………………..
Τν
cDNA
κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί από ην ……………...κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδύκνπ πνπ
νλνκάδεηαη………………………….
θαη λα ζπλδεζεί κε έλα………………………Τν
αλαζπλδπαζκέλν κόξην εηζάγεηαη θαηόπηλ ζε…………………………………………
Τν DΝΑ θφβεηαη κε περιοριζηικές ενδονοσκλεάζες ζε θνκκάηηα κε γλσζηά άθξα. Τα θνκκάηηα
ζπλδένληαη κε έλα θορέα κλωνοποίηζης, πνπ έρεη ζπκπιεξσκαηηθά άθξα, κε ηε βνήζεηα ελφο
ελδχκνπ, πνπ ιέγεηαη DNA δεζμάζη.
Τν cDNA κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ ην m-RNA κε ηε βνήζεηα ελδχκνπ, πνπ νλνκάδεηαη
ανηίζηροθη μεηαγραθάζη θαη λα ζπλδεζεί κε έλα θορέα κλωνοποίηζης. Τν αλαζπλδπαζκέλν κφξην
εηζάγεηαη ζε βακηήριο
Δημήτριος Σπανός
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ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
6. Πνηα θύηηαξα ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε, γηα λα θαηαζθεπάζεηε κία cDNA βηβιηνζήθε, εάλ
ζα ζέιαηε λα απνκνλώζεηε ην γνλίδην γηα ηελ:
α. Ιλζνπιίλε
β. Αηκνζθαηξίλε
γ .Αληηζώκαηα
δ. Μπνζίλε
α. Ιλζνπιίλε
=>
θχηηαξα παγθξέαηνο
β. Αηκνζθαηξίλε
=>
πξφδξνκα εξπζξνθχηηαξα
γ .Αληηζώκαηα
=>
Β ιεκθνθχηηαξα
δ. Μπνζίλε
=>
κπτθά θχηηαξα
7. Γηα πνην ιόγν γηα ηελ ελζσκάησζε DΝΑ επθαξπσηηθνύ νξγαληζκνύ ζε πιαζκίδην
ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε, γηα λα θόςεη ην πιαζκίδην θαη ην
DΝΑ ηνπ νξγαληζκνύ;
Όπσο γλσξίδνπκε, νη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο είλαη έλδπκα πνπ αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο
αιιεινπρίεο ηνπ δίθισλνπ DΝΑ, κήθνπο 4-8 λνπθιενηηδίσλ. Έρνπλ απνκνλσζεί πνιιέο πεξηνξηζηηθέο
ελδνλνπθιεάζεο, νη νπνίεο, φπνηε ζπλαληνχλ ηελ εηδηθή αιιεινπρία ζην γνληδίσκα, θφβνπλ θάζε
αιπζίδα ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε αθήλνληαο κνλφθισλεο νπξέο απφ αδεπγάξσηα λνπθιενηίδηα ζηα
θνκκέλα άθξα. Τα άθξα απηά κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ πδξνγνληθνχο δεζκνχο κε ηηο
ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο άιισλ θνκκαηηψλ DΝΑ, πνπ έρνπλ θνπεί κε ην ίδην έλδπκν. Δπνκέλσο, ε
ίδηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε κπνξεί θαη θφβεη ην πιαζκίδην θαη ην DΝΑ ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο
ίδηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη ζ' απηά άθξα κε ζπκπιεξσκαηηθέο αιιεινπρίεο
βάζεσλ. Τα δχν είδε DΝΑ, ηνπ πιαζκηδίνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ, αλακεηγλχνληαη θαη, επεηδή έρνπλ
ζπκπιεξσκαηηθά άθξα, ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε κεζνιάβεζε ηεο DNA δεζκάζεο. Έηζη,
δεκηνπξγνχληαη αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα
8. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ παξαθάησ ζηηο ηερληθέο ηεο Γελεηηθήο Μεραληθήο
α. Πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο
β. Πιαζκίδηα
γ. Βαθηήξηα
α. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο είλαη έλδπκα, πνπ αλαγλσξίδνπλ εηδηθέο αιιεινπρίεο ηνπ
δίθισλνπ DNA θαη θφβνπλ θάζε αιπζίδα ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε αθήλνληαο κνλφθισλεο νπξέο
απφ αδεπγάξσηα λνπθιενηίδηα ζηα θνκκέλα άθξα.
β. Τα πιαζκίδηα είλαη νη θνξείο θισλνπνίεζεο, κε ηνπο νπνίνπο ελψλνληαη ηα θνκκάηηα ηνπ DΝΑ απφ
ηνλ νξγαληζκφ-δφηε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην αλαζπλδπαζκέλν κφξην DNA.
γ. Σηα βαθηήξηα κεηαθέξνληαη ηα αλαζπλδπαζκέλα κφξηα DΝΑ θαη ηα κεηαζρεκαηίδνπλ. Κάζε
βαθηήξην πξνζιακβάλεη έλα κφλν κφξην DΝA θαη κεηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ, δεκηνπξγεί έλα
βαθηεξηαθφ θιψλν
9. Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο:
α. παξάγνληαη θπζηνινγηθά από επθαξπσηηθά θύηηαξα
β. θόβνπλ κνλόθισλν κόξην DΝΑ
γ .θόβνπλ ην DΝΑ ζε πνιύ εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο
δ. εηζάγνληαη ζηα βαθηήξηα από ηνπο βαθηεξηνθάγνπο
Πνηα από ηηο πξνηάζεηο α, β, γ , δ είλαη ζσζηή;
Η ζσζηή πξφηαζε είλαη ε γ.

2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
10. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ DΝΑ δεζκάζε είλαη ιαλζαζκέλε;
α. είλαη έλδπκν
β. είλαη θπζηνινγηθό ζπζηαηηθό Τσλ θπηηάξσλ
γ. κπνξεί λα ελώλεη θνκκάηηα ζην αλαζπλδπαζκέλν DΝΑ
δ. παίξλεη κέξνο ζηελ αληηγξαθή ηνπ DΝΑ
ε. ελώλεη πνιππεπηίδην.
Η ιαλζαζκέλε πξφηαζε είλαη ε ε.
11. Τη είλαη ή ζε ηη ρξεζηκνπνηείηαη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR):
α. είλαη κέζνδνο εύξεζεο ηεο αθνινπζίαο βάζεσλ ηνπ DΝΑ
β. Φξεζηκνπνηείηαη, γηα λα αληρλεύεη έλα εηδηθό ηκήκα DΝΑ
γ .Φξεζηκνπνηείηαη, γηα λα παξάγεη κεγάιεο πνζόηεηεο ελόο εηδηθνύ ηκήκαηνο DΝΑ
δ. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ραξηνγξάθεζε γνληδίσλ
Η ζσζηή πξφηαζε είλαη ε γ.
12. Σε πείξακα Γελεηηθήο Μεραληθήο ρξεζηκνπνηείηαη πιαζκίδην πνπ έρεη δύν γνλίδηα
αλζεθηηθόηεηαο ζε αληίζηνηρα αληηβηνηηθά: ην έλα γνλίδην πξνζδίδεη αλζεθηηθόηεηα ζε
ακπηθηιίλε θαη ην άιιν ζε ζηξεπηνκπθίλε. Σην πιαζκίδην απηό εηζάγεηαη ηκήκα DΝΑ
κέζα ζην γνλίδην αλζεθηηθόηεηαο ηεο ακπηθηιίλεο. Σηε ζπλέρεηα κε ην
αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην ζρεκαηίδνληαη θύηηαξα Escherichia coli, πνπ δελ είλαη
αλζεθηηθά θαη ζηα δύν αληηβηνηηθά. Αλαιύζηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα
επηιεγνύλ ηα βαθηήξηα πνπ πεξηέρνπλ ην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην.
Τα βαθηήξηα πνπ πεξηέρνπλ ην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην ζα έρνπλ αλζεθηηθφηεηα κφλν ζην
αληηβηνηηθφ ζηξεπηνκπθίλε, παξνπζία ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη.
Τα βαθηήξηα πνπ δελ πεξηέρνπλ ηα αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην δελ αλαπηχζζνληαη παξνπζία ελφο ή
θαη ησλ δχν αληηβηνηηθψλ θαη ηα βαθηήξηα πνπ πεξηέρνπλ ην πιαζκίδην ρσξίο ην μέλν DNA ζα είλαη
αλζεθηηθά θαη ζηα δχν αληηβηνηηθά
13. Σε έλα επθαξπσηηθό θύηηαξν έλα γνλίδην είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή κηαο
πξσηεΐλεο 148 ακηλνμέσλ. Αλ ην ίδην γνλίδην θισλνπνηεζεί ζ’ έλα βαθηεξηαθό
πιεζπζκό, ζα παξαρζεί ε αθξηβήο πξσηεΐλε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Γελ μέξνπκε αλ ζα εθθξαζηεί ην γνλίδην.
α. Αλ ην γνλίδην πεξηέρεη εζψληα, ε κεηάθξαζε ηνπ πξφδξνκνπ mRNA πνπ πξνθχπηεη ζα δψζεη κηα
πξσηεΐλε κε πεξηζζφηεξα απφ 148 ακηλνμέα, αθνχ δελ ππάξρεη «δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ζην
βαθηεξηαθφ θχηηαξν.
β. Αλ ην γνλίδην δελ πεξηέρεη εζψληα,, ε κεηάθξαζε ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ mRNA ζα δψζεη ηελ αθξηβή
πξσηεΐλε, αλ δελ γίλεηαη απνθνπή, ηκήκαηνο ηεο πξσηεΐλεο
γ. Σε πνιιέο πξσηεΐλεο, κεηά ηε ζχλζεζή ηνπο απνκαθξχλνληαη νξηζκέλα ακηλνμέα απφ ην αξρηθφ
ακηληθφ ηνπο άθξν, νπφηε αλ ζπκβεί απηφ ζα πάξνπκε άιιε πξσηεΐλε.
14. Παξαηεξήζεθε όηη νη θιώλνη ελόο κνξίνπ DNA απνρσξίδνληαη ζηε ζεξκνθξαζία ησλ
1000C. Οη παξαηεξήζεηο έδεημαλ όηη νη θιώλνη παξακέλνπλ αλέπαθνη. Απηό ην
θαηλόκελν νη εξεπλεηέο ην νλόκαζαλ απνδηάηαμε ηεο λνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο.
α) Πώο δξα ε ζεξκνθξαζία ζην DNA γηα λα γίλεη ε απνδηάηαμε ησλ θιώλσλ ηνπ;
β) Παξαηεξήζεθε όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε απνδηάηαμε ησλ θιώλσλ είλαη
θαηλόκελν αληηζηξεπηό. Πνηα ζεκαληηθή κέζνδνο γηα ηε ζύγρξνλε Βηνινγία
αλαθαιύθηεθε, πνπ βαζίδεηαη αθελόο ζηελ ηδηόηεηα ηεο απνδηάηαμεο ησλ θιώλσλ
θαη αθεηέξνπ ζηελ ηδηόηεηα ηεο επαλέιημήο ηνπο.
α. Γηαζπά ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ πνπ ζπλδένπλ ηηο δχν πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο,
β. Η κέζνδνο ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο.(PCR)
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