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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟΥ  DNA 
 
 
1.Τι δυνατότητες έδωσε στους ερευνητές η αποµόνωση και χρήση 
πολυάριθµων ενζύµων και ειδικότερα η αποµόνωση των περιοριστικών 
ενδονουκλεασών;  
 
Έδωσε τη δυνατότητα <<αναπαραγωγής >> των διαδικασιών της αντιγραφής, 
αντίστροφης µεταγραφής, µεταγραφής και µετάφρασης invitro . Ειδικότερα η 
αποµόνωση των περιοριστικών ενδονουκλεασών (ενζύµων που κόβουν το 
DNA σε κοµµάτια µε συγκεκριµένη αλληλουχία βάσεων) καθώς και  
ειδικών φορέων που µεταφέρουν DNAαπό κύτταρο σε κύτταρο, επέτρεψε την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA και έδωσε στον 
άνθρωπο την ικανότητα όχι µόνο να ερευνά, αλλά να επεµβαίνει και να 
τροποποιεί το γενετικό υλικό των οργανισµών. 
 
2. Που βρίσκει εφαρµογή η τεχνολογία αυτή; 
 
Βρίσκει εφαρµογή στη δηµιουργία σειράς προϊόντων και τη δηµιουργία φυτών 
και ζώων µε <<βελτιωµένες>> ιδιότητες. 
 
3. Τι ονοµάζεται ανασυνδυασµένο DNA και σε τι είδους κύτταρα 
µπορούµε να το εισαγάγουµε; πως ονοµάζονται τα κύτταρα που 
προκύπτουν; 
 
Ανασυνδυασµένο DNA ονοµάζουµε το τεχνητό µόριο DNA που περιέχει 
γονίδια από δύο ή περισσότερους οργανισµούς. Κατασκευάζεται σε 
δοκιµαστικό σωλήνα και µπορεί να εισαχθεί: 
•σε βακτήρια 
•σε ευκαρυωτικά κύτταρα φυτικά ή ζωικά. 
Τα κύτταρα που προκύπτουν λέγονται γενετικά τροποποιηµένα. 
Τα γενετικά τροποποιηµένα ευκαρυωτικά κύτταρα ή βακτήρια, είναι ικανά να 
ζουν και να αναπαράγονται µεταφέροντας στους απογόνους τους τις νέες 
ιδιότητες. 
 
4. Τι ονοµάζουµε γενετική µηχανική και ποιοι στόχοι επιτυγχάνονται µε 
αυτή; 
 
Γενετική µηχανική ονοµάζουµε το σύνολο των τεχνικών µε τις οποίες ο 
άνθρωπος επεµβαίνει στο γενετικό υλικό. 
Με τη βοήθεια της γενετικής µηχανικής άνοιξε ο δρόµος για σπουδαίες 
ερευνητικές και παραγωγικές ιδιότητες, ενώ επιτυγχάνονται και δύο βασικοί 
στόχοι: 
• η κατανόηση των µυστηρίων που διέπουν τη ζωή και την εξέλιξη πάνω στη 
γη 
• τη βελτίωση της υγείας του αλλά και του τρόπου διαβίωσής του που 
επιτυγχάνεται µέσω των εφαρµογών της γενετικής µηχανικής στην ιατρική, τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία. 
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5. Η ανακάλυψη ποιών µορίων, επέτρεψε την ανάπτυξη του 
ανασυνδυασµένου DNA; 
 
• των περιοριστικών ενδονουκλεασών 
• των φορέων κλωνοποίησης 
 
6. Τι είναι κλώνος και τι κλωνοποίηση; 
 
Κλώνος είναι µία οµάδα πανοµοιότυπων µορίων ή κυττάρων ή οργανισµών 
Κλωνοποίηση είναι η κατασκευή, συνήθως σε µεγάλο αριθµό, 
πανοµοιότυπων µορίων, ή κυττάρων ή οργανισµών. 
 
7. Τι είναι οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ποιος είναι ο 
φυσιολογικός τους ρόλος; να αναφέρετε παράδειγµα 
 
Είναι ένζυµα που αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες 4-8 νουκλεοτιδίων στο 
δίκλωνο DNA και το κόβουν σε συγκεκριµένα σηµεία. 
Τα ένζυµα αυτά παράγονται από βακτήρια και ο φυσιολογικός τους ρόλος 
είναι να τα προστατεύουν από την εισβολή «ξένου» DNA. 
π. χ  η περιοριστική ενδονουκλεάση ΕcoRi που αποµονώθηκε από το 
βακτήριο Escherichiacoli, όταν συναντά στο γονιδίωµα την αλληλουχία: 
5΄- GAATTC- 3΄ 
3΄- CTTAAG- 5΄ 
κόβει κάθε αλυσίδα µεταξύ G και Α (µε κατεύθυνση 5΄→ 3΄) αφήνοντας 
µονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις στα κοµµένα άκρα. 
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8. Ποια είναι τα στάδια µεταφοράς γενετικού υλικού από οργανισµό σε 
οργανισµό; 
 

 
 
1ο στάδιο: κατασκευή του ανασυνδυασµένου DNA. 
Το DNA ενός οργανισµού (δότη), κόβεται σε κοµµάτια µε τις περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες. πχ το γονιδίωµα ενός οργανισµού µπορεί να κοπεί σε 
χιλιάδες κοµµάτια µε τη δράση µιας περιοριστικής ενδονουκλεάσης. 
Το κάθε τµήµα DNA που προκύπτει, ενώνεται µε έναν φορέα κλωνοποίησης.  
Ο φορέας κλωνοποίησης µπορεί να είναι ένα µόριο DNA π. χ πλασµίδιο ή 
DNA φάγου που µπορεί να αυτοδιπλασιάζεται ανεξάρτητα µέσα σε ένα 
κύτταρο ξενιστή π. χ βακτήριο. 
Τα πλασµίδια που χρησιµοποιούνται έχουν µόνο µία φορά την αλληλουχία 
που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση. Με τη δράση της 
περιοριστικής ενδονουκλεάσης, κάθε πλασµίδιο µετατρέπεται σε γραµµικό 
µόριο µε µονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις. 
Τα µονόκλωνα αυτά άκρα του κοµµένου πλασµιδίου µπορούν να 
σχηµατίσουν δεσµούς υδρογόνου µε τις συµπληρωµατικές βάσεις ενός 
τµήµατος DNA του δότη που έχει κοπεί µε το ίδιο ένζυµο. 
Η ένωση του φορέα κλωνοποίησης µε το DNA του δότη, γίνεται µε το ένζυµο 
DNA- δεσµάση.  
Το DNA που δηµιουργείται είναι το ανασυνδυασµένο. 
Μερικά πλασµίδια ξαναγίνονται κυκλικά, χωρίς να προσλάβουν ξένο DNA. 
 
2ο στάδιο: µεταφορά του ανασυνδυασµένου DNA σε ένα κύτταρο 
ξενιστή. 
Η εισαγωγή DNA σε βακτήριο ονοµάζεται µετασχηµατισµός. 
Για να µετασχηµατιστεί ένα βακτήριο, τα τοιχώµατά του γίνονται παροδικά 
διαπερατά σε µακρινάρια, µετά από ειδική κατεργασία. 
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Ο µετασχηµατισµός δεν είναι πολύ εύκολος και για αυτό ένα βακτήριο, είναι 
σχεδόν αδύνατο να δεχθεί περισσότερα από ένα πλασµίδια. 
Τελικά, ένα µικρό ποσοστό από βακτήρια- ξενιστές δέχονται πλασµίδια, 
µερικά από τα οποία είναι ανασυνδυασµένα. 
 
3ο στάδιο: επιλογή και αποµόνωση κυττάρων- ξενιστών 
Συνήθως τα βακτήρια που χρησιµοποιούνται ως ξενιστές δεν έχουν πλασµίδια 
και εποµένως είναι ευαίσθητα σε αντιβιοτικά. 
Άρα τα βακτήρια που έχουν δεχθεί πλασµίδια ( βακτήρια- ξενιστές), έχουν την 
δυνατότητα να αναπτύσσονται παρουσία συγκεκριµένου αντιβιοτικού. Τα 
υπόλοιπα βακτήρια δεν αναπτύσσονται. 
Κάθε βακτήριο που έχει δεχθεί πλασµίδιο , πολλαπλασιάζεται και δίνει έναν 
κλώνο( σύνολο βακτηρίων που έχουν  το ίδιο πλασµίδιο). 
Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το συνολικό DNA του 
δότη, ονοµάζεται γονιδιωµατική βιβλιοθήκη 
 
4ο στάδιο: επιλογή του βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυµητό 
τµήµα DNA. 
Η επιλογή γίνεται µε τη βοήθεια ειδικών ανιχνευτών. 
 
9. Γιατί κατά τη δηµιουργία µιας βιβλιοθήκης είναι απαραίτητοι οι φορείς 
κλωνοποίησης; 
 
Μια βιβλιοθήκη αποτελείται από βακτήρια- ξενιστές , τα οποία περιέχουν 
τµήµατα DNA του δότη. 
Για να είναι δυνατή η παραγωγή πολλών αντιγράφων ενός τµήµατος DNA 
µετά την εισαγωγή του σε βακτήριο, πρέπει το τµήµα αυτό να µπορεί να 
αντιγράφεται. Άρα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µια αλληλουχία που να 
αναγνωρίζεται από το βακτήριο, ως θέση έναρξης της αντιγραφής. 
Το ξένο DNA εφοδιάζεται µε θέση έναρξης της αντιγραφής, όταν 
ενσωµατώνεται σε φορέα κλωνοποίησης. 
Ο φορέας κλωνοποίησης µπορεί να αυτοδιπλασιάζεται ανεξάρτητα, µέσα στο 
κύτταρο- ξενιστή. 
 
10. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα πλασµίδιο, ώστε να είναι 
κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης; 
 
ένα πλασµίδιο είναι κατάλληλο όταν διαθέτει: 
 
• γονίδιο ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικό  
• µία µόνο φορά την αλληλουχία αναγνώρισης από την περιοριστική 
ενδονουκλεάση 
• τα πλασµίδια επίσης είναι κατάλληλα, αφού έχουν την φυσιολογική ιδιότητα 
να διαθέτουν θέση έναρξης της αντιγραφής, ώστε να µπορούν να 
αυτοδιπλασιάζονται ανεξάρτητα από το κύριο µόριο DNA µέσα σε κύτταρο 
ξενιστή. 
Είναι αυτονόητο ότι η αλληλουχία που αναγνωρίζει η περιοριστική 
ενδονουκλεάση δεν πρέπει να βρίσκεται: 
•στη θέση έναρξης της αντιγραφής 
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• στο γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό, για να µην καταστρέφεται µε τη 
δράση του ενζύµου, εκτός αν το πλασµίδιο διαθέτει και δεύτερο γονίδιο 
ανθεκτικότητας σε άλλο αντιβιοτικό. 
 
11. Τι είναι η γονιδιωµατική βιβλιοθήκη; 
 
Είναι το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχουν τµήµα προς τµήµα 
το συνολικό DNA του δότη. Μια κλασσική γονιδιωµατική βιβλιοθήκη περιέχει 
περισσότερους από 10  κλώνους. 
 
 
ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη δηµιουργία µιας γονιδιωµατικής 
βιβλιοθήκης 
 

 
 
α. Κατασκευή ανασυνδυασµένων µορίων DNA. 
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•Το γονιδίωµα ενός ευκαρυωτικού οργανισµού κόβεται σε χιλιάδες κοµµάτια 
µε µια περιοριστική ενδονουκλεάση. 
• Με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση κόβεται και ο φορέας 
κλωνοποίησης, έστω ένα πλασµίδιο. 
• Τα δύο είδη του DNA, του πλασµιδίου και του οργανισµού αναµιγνύονται και 
επειδή έχουν συµπληρωµατικά άκρα, ενώνονται µεταξύ τους µε τη 
µεσολάβηση ενός ενζύµου, της DNA δεσµάσης. Το πλασµίδιο που 
χρησιµοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης πρέπει να έχει την αλληλουχία 
αναγνώρισης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης µία µόνο φορά, έτσι ώστε να 
µετατρέπεται σε γραµµικό µόριο µε µονόκλωνα άκρα. 
Κατά τη διαδικασία δηµιουργίας του ανασυνδυασµένων πλασµιδίων µερικά 
πλασµίδια ξαναγίνονται κυκλικά από την DNA δεσµάση χωρίς να 
προσλάβουν κάποιο τµήµα DNA του οργανισµού. 
 
β. µεταφορά των ανασυνδυασµένων µορίων DNA σε βακτήρια- ξενιστές 
 
Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται µετασχηµατισµός. Για να µπει ένα πλασµίδιο 
µέσα στο βακτήριο, τα τοιχώµατά του βακτηρίου γίνονται παροδικά διαπερατά 
σε µακροµόρια, µετά από κατάλληλη κατεργασία. 
Με τη διαδικασία του µετασχηµατισµού δηµιουργούνται 3 κατηγορίες 
βακτηρίων. 
1. εκείνα που δεν προσέλαβαν κάποιο πλασµίδιο 
2. εκείνα που προσέλαβαν το µη ανασυνδυασµένο πλασµίδιο 
3. εκείνα που προσέλαβαν το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο. 
 
γ. επιλογή και αποµόνωση των βακτηρίων- ξενιστών 
 
Η επιλογή των βακτηρίων που δέχτηκαν ανασυνδυασµένο πλασµίδιο, 
στηρίζεται στην ικανότητα ανάπτυξή τους παρουσία αντιβιοτικών. Αυτό 
συµβαίνει επειδή το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο περιέχει γονίδια 
ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά ενώ τα βακτήρια που χρησιµοποιούνται ως 
ξενιστές δεν έχουν πλασµίδια και εποµένως είναι ευαίσθητα σε αντιβιοτικά. 
Κάθε βακτήριο που προσέλαβε ένα ανασυνδυασµένο πλασµίδιο, 
πολλαπλασιάζεται και δίνει έναν κλώνο. 
Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων περιέχει το συνολικό DNA ενός 
οργανισµού και αποτελεί τη γονιδιωµατική του βιβλιοθήκη. 
Σε δύο διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους του ίδιου οργανισµού υπάρχει το 
ίδιο DNA . Κατά συνέπεια τα κύτταρα αυτά θα έχουν τις ίδιες γονιδιωµατικές 
βιβλιοθήκες. 
 
 
 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DNA ΤΩΝ ΦΑΓΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΑ 
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 
Όταν ο φορέας κλωνοποίησης είναι αντί για πλασµίδιο το DNA των φάγων, 
τότε η διαδικασία είναι παρόµοια µε την εξής διαφορά: 
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- Μετά τη δηµιουργία των ανασυνδυασµένων µορίων DNA προστίθενται οι 
πρωτεΐνες του φάγου, οπότε τα ανασυνδυασµένα µόρια DNA πακετάρονται 
σε αυτές σχηµατίζοντας καινούργιους ανασυνδυασµένους φάγους. 
Στη συνέχεια οι φάγοι προσκολλώνται στο βακτήριο και το DNA τους 
εισέρχεται στο βακτηριακό κύτταρο. 
     Έτσι δηµιουργούνται αποικίες από τα βακτήρια που προσέλαβαν το 
ανασυνδυασµένο DNA. 
 
 
 
 

cDNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
1. Πότε κατασκευάζουµε µια cDNA βιβλιοθήκη; 
 
Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς πολλά γονίδια µεταγράφονται 
σε ορισµένους µόνο κυτταρικούς τύπους. Αν θέλουµε να κλωνοποιήσουµε 
µόνο τα γονίδια που εκφράζονται σε συγκεκριµένα κύτταρα, κατασκευάζουµε 
µία cDNAβιβλιοθήκη. 
 
2. Τι περιέχει µια cDNA βιβλιοθήκη; 
Περιέχει αντίγραφα, µόνο των ώριµων mRNA των γονιδίων που 
εκφράζονται σε ένα κυτταρικό τύπο. 
Κατά συνέπεια, τα τµήµατα του δίκλωνου DNA που υπάρχουν σε 
ανασυνδυασµένους φορείς κλωνοποίησης στους βακτηριακούς 
κλώνους, που αποτελούν µια cDNAβιβλιοθήκη, αντιστοιχούν µόνο στα 
εξώνια και τα αµετάφραστα άκρα των γονιδίων που εκφράζονται στο 
συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο. 
 
3. Τι γονίδια εκφράζονται σε δύο διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους του 
ίδιου οργανισµού; 
 
Στα κύτταρα αυτά υπάρχουν διαφορετικά µόρια mRNA και κατά συνέπεια τα 
κύτταρα αυτά θα έχουν διαφορετικές  cDNA βιβλιοθήκες. Π.χ  στα 
πρόδροµα ερυθροκύτταρα εκφράζονται κυρίως τα γονίδια των αιµοσφαιρινών 
ενώ στα Β- λεµφοκύτταρα τα γονίδια των αντισωµάτων. 
 
4. Να εξηγήσετε µε σχήµατα το πώς παράγεται το cDNA και πως 
κατασκευάζεται η cDNA βιβλιοθήκη. (ερώτηση βιβλίου). 
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•Για να κατασκευαστεί µια cDNAβιβλιοθήκη, αποµονώνεται το ολικό mRNA 
από κύτταρα που εκφράζουν το συγκεκριµένο γονίδιο που µας ενδιαφέρει. 
• Το mRNA χρησιµοποιείται σαν καλούπι για τη σύνθεση µιας 
συµπληρωµατικής αλυσίδας DNA(cDNA).  
• Η σύνθεση του cDNAγίνεται από το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση . 
Παράγονται έτσι υβριδικά µόρια cDNA- mRNA.  
• Το mRNA διασπάται µε κατάλληλες χηµικές ουσίες ή θέρµανση και το cDNA 
χρησιµεύει σαν καλούπι για τη σύνθεση µιας συµπληρωµατικής αλυσίδας 
DNA από την DNA πολυµεράση. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία δίκλωνων 
µορίων DNA. Τα δίκλωνα µόρια DNA εισάγονται σε πλασµίδια ή 
βακτηριοφάγους(φορείς κλωνοποίησης) και κλωνοποιούνται . 
• Μετασχηµατισµός των βακτηρίων µε τα ανασυνδυασµένα µόρια DNA. 
•Επιλογή και πολλαπλασιασµός των βακτηρίων που προσέλαβαν 
ανασυνδυασµένο DNA και δηµιουργία βακτηριακών κλώνων που αποτελούν 
την cDNAβιβλιοθήκη. 
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ΑΠΟ∆ΙΑΤΑΞΗ- ΥΒΡΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Αν επιδράσουµε στο δίκλωνο DNA µε κατάλληλες χηµικές ουσίες ή 
αυξήσουµε τη θερµοκρασία, τότε σπάζουν οι δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των 
δύο συµπληρωµατικών αλυσίδων και οι δύο αλυσίδες αποχωρίζονται η µία 
από την άλλη.  Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται αποδιάταξη. 
Η υβριδοποίηση είναι η αντιστρεπτή διαδικασία της αποδιάταξης, δηλαδή η 
σύνδεση µονόκλωνων συµπληρωµατικών αλυσίδων DNA ή 
συµπληρωµατικών αλυσίδων DNA- RNA. 
Η υβριδοποίηση δίνει τη δυνατότητα αν έχουµε ένα γνωστό µόριο DNA 
να το χρησιµοποιήσουµε ως ανιχνευτή για τον εντοπισµό του 
συµπληρωµατικού του, όταν το τελευταίο βρίσκεται µε χιλιάδες άλλα 
κοµµάτια. 
Για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε το τµήµα DNA που θέλουµε να 
µελετήσουµε, χρησιµοποιούµε τους ανιχνευτές, που είναι ιχνηθετηµένα 
µόρια DNA ή RNA που περιέχουν αλληλουχίες συµπληρωµατικές προς το 
κλωνοποιηµένο DNA. 
 
  ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ       ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ποιες περιοχές του γενετικού υλικού ενός κυττάρου, δεν 
υπάρχουν στη cDNA βιβλιοθήκη του κυττάρου αυτού; 
 

• Οι περιοχές εκτός γονιδίων 
• οι υποκινητές όλων των γονιδίων( ο υποκινητής είναι το σηµείο που προσδέ 
νεται η RNA πολυµεράση για να αρχίσει η µεταγραφή και βρίσκεται πριν την 
αρχή κάθε γονιδίου). 
• οι αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής όλων των γονιδίων 
• τα γονίδια που µεταγράφονται σε rRNA, tRNA, snRNA 
• τα γονίδια που µεταγράφονται σε mRNA αλλά δεν εκφράζονται στο 
συγκεκριµένο κύτταρο 
• τα εσώνια των γονιδίων που µεταγράφονται σε mRNA και εκφράζονται στο 
συγκεκριµένο κύτταρο. 
 
2. Ποιες είναι οι διαφορές γονιδιωµατικής και cDNA βιβλιοθήκης; 
 
Γονιδιωµατική βιβλιοθήκη                                  cDNA βιβλιοθήκη 
1. Περιέχει το συνολικό DNA του              Περιέχει αντίγραφα των mRNA όλων 
οργανισµού δότη                                       των γονιδίων που εκφράζονται σε 
                                                                  συγκεκριµένου τύπου κύτταρα. 
 
2. Στο DNA του οργανισµού δότη        Χρησιµοποιείται το ένζυµο αντίστροφη 
επιδρούµε µε περιοριστική ενδο-              µεταγραφάση. 
νουκλεάση 
 
3. ΣτοDNA του οργανισµού-δότη            Αποµονώνονται µόνο οι αλληλουχίες 
που κόβεται µε την περιοριστική              που µεταφράζονται σε αµινοξέα,  
ενδονουκλεάση προκύπτουν                   δηλαδή µόνο τα εξώνια. 
ολόκληρα γονίδια, τµήµατα γονιδίων 
και τµήµατα που δεν κωδικοποιούν 
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πρωτεΐνες 
 
4. Τα τµήµατα του DNA του οργανισµού    Χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
δότη δεν είναι ικανά να παράγουν µια        µιας συγκεκριµένης πρωτεΐνης 
συγκεκριµένη πρωτεΐνη.                              µέσα σε βακτήρια. 
 
3. Τι απαιτείται για την κατασκευή µιας cDNA βιβλιοθήκης; 
 
α. ώριµο  mRNA                                                                   
β. αντίστροφη µεταγραφάση και δεοξυριβονουκλεοτίδια       
γ. χηµικές ουσίες ή θέρµανση                                               
δ. DNA πολυµεράσες και  δεοξυριβονουκλεοτίδια    
ε. φορείς κλωνοποίησης 
στ. περιοριστική ενδονουκλεάση 
ζ.DNA δεσµάση 
η. ουσίες που κάνουν τα βακτήρια διαπερατά σε µακρινάρια 
θ. θρεπτικό υλικό 
ι. κατάλληλο αντιβιοτικό 
κ. µόρια ανιχνευτές 
 
ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR) 
 
1.Γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δηµιουργία πολλών 
αντιγράφων ενός γονιδίου; 
 
Είναι απαραίτητη α) για τη µελέτη του γονιδίου και β) για την παραγωγή της 
πρωτεΐνης που κωδικοποιεί. 
 
2.Με ποιους τρόπους µπορεί να ενισχυθεί η ποσότητα ενός γονιδίου; 
 
1ος τρόπος 

 
Α. ενσωµατώνεται σε φορέα κλωνοποίησης (ανασυνδυασµένο DNA ) 
Β. το ανασυνδυασµένο DNAεισάγεται σε βακτήριο ξενιστή 
Γ. πολλαπλασιασµός των βακτηρίων 
∆. αποµόνωση του γονιδίου από το βακτηριακό κλώνο που δηµιουργήθηκε 
 
2ος  τρόπος 
 
Με τη µέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης. Η µέθοδος αυτή µας 
επιτρέπει να αντιγράψουµε επιλεκτικά εκατοµµύρια φορέςειδικές 
αλληλουχίες DNAαπό ένα σύνθετο µείγµα µορίων DNA , χωρίς τη 
µεσολάβηση ζωντανού κυττάρου 
 
3.Τι είναι η PCR Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR polymerase 
chain reaction) είναι µία µέθοδος της µοριακής βιολογίας η οποία επιτρέπει 
τον πολλαπλασιασµό µιας συγκεκριµένης αλληλουχίας DNA in vitro µε τη 
χρήση κατάλληλων ενζύµων. 
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H τεχνικήτης PCR ανακοινώθηκε στην επιστηµονική κοινότητα για πρώτη 
φορά το 1985. Ο επιστήµονας που την επινόησε (KarryMullis) τιµήθηκε µε το 
βραβείο Νόµπελ.   
 

 
 
 
 
4. Ποιες είναι οι εφαρµογές της; 
Χρησιµοποιείται: 
 
α. στην Ιατρική για τη διάγνωση ασθενειών όπως το Aids. 
β. στην εγκληµατολογία για τη διαλεύκανση υποθέσεων 
γ. στη µελέτη DNAαπό απολιθώµατα. 


