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Κεφάλαιο 4ο

Τερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA
Διαφορές γονιδιωματικής - cDNA βιβλιοθήκης
Γνληδηωκαηηθή βηβιηνζήθε

cDNA βηβιηνζήθε

1. Απνκνλψλεηαη φιν ην DNA ελφο νξγα- 1. Απνκνλψλεηαη ην νιηθφ mRNA απφ θχηηαξα
ληζκνχ δφηε.
πνπ εθθξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην.
2. Γε ρξεζηκνπνηείηαη ην έλδπκν αληίζηξνθε 2. Φξεζηκνπνηείηαη ην έλδπκν αληίζηξνθε
κεηαγξαθάζε.
κεηαγξαθάζε.
3.

Τν απνκνλσκέλν DNA θφβεηαη κε 3. Σην DNA πνπ ζρεκαηίδεηαη πξνζηίζεληαη
πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε ζε θνκκάηηα
άθξα κε ηελ εηδηθή αιιεινπρία πνπ θφβεη ε
πνηθίινπ κεγέζνπο.
πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε, ζηε ζπλέρεηα
γίλεηαη επεμεξγαζία κε ηελ πεξηνξηζηηθή
ελδνλνπθιεάζε.

4. Πεξηέρεη νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηνπ 4. Πεξηέρεη αληίγξαθα ησλ mRNA φισλ ησλ
γελεηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. ππνθηλεηέο, άιιεγνληδίσλ πνπ εθθξάδνληαη ζηα θχηηαξα απηά
ινπρίεο ιήμεο ηεο κεηαγξαθήο θ.ι.π.) έηζη
θαη έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο απνκφλσζεο
έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο απνκφλσζεο θαη
κφλν ησλ αιιεινπρηψλ ησλ γνληδίσλ πνπ
κειέηεο ησλ παξαπάλσ αιιεινπρηψλ.
κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα, δειαδή ησλ
εμσλίσλ.
5. Γε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο 5. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο
ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο επεηδή ηα γνλίδηα
ζπγθεθξηκέλεο
πξσηεΐλεο,
π.ρ.
κηαο
πεξηέρνπλ εζψληα θαη ηα ηκήκαηα ηα
ηληεξθεξφλεο.
ελζσκαησκέλα ζηνλ θνξέα κπνξεί λα κελ
θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο.

Πνηεο είλαη νη επηζπκεηέο ηδηόηεηεο ελόο θνξέα θιωλνπνίεζεο;
1.
2.
3.
4.

Ιθαλφηεηα απηφλνκνπ δηπιαζηαζκνχ κέζα ζε έλα θχηηαξν-μεληζηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα
βαθηήξην.
Μηα αιιεινπρία λνπθιενηηδίσλ DNA πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ κηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε
(κηα κφλν θνξά).
Γπλαηφηεηα εηζφδνπ ζην θχηηαξν-μεληζηή (π.ρ. πιαζκίδην πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ βαθηεξίσλ).
Μηα ηδηφηεηα πνπ λα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ηα θχηηαξα μεληζηέο ζηα νπνία
εηζήιζε ν θνξέαο κε ην αλαζπλδπαζκέλν DNA (π.ρ. γνλίδηα γηα αλζεθηηθφηεηα ζε θάπνην
αληηβηνηηθφ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γνωστοί υορείς κλωνοποίησης ποσ ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις είναι τα πλασμίδια και
ορισμένοι βακτηριουάγοι, όπως ο βακτηριουάγος λ.
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Εμεγείζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα βαθηήξην ζην νπνίν έρεη εηζαρζεί έλα αλζξώπηλν γνλίδην κε
ηερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, δε ζα παξάγεη ηελ ίδηα αθξηβώο πξωηεΐλε πνπ ζα παξήγαγε ν
αλζξώπηλνο νξγαληζκόο. Πωο κπνξεί λα μεπεξαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα;
Οη δηαδηθαζίεο έθθξαζεο ελφο γνληδίνπ πινπνηνχληαη ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηα επθαξπσηηθά θαη ζηα
πξνθαξπσηηθά θχηηαξα. Παξφια απηά, ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο, φπσο:


Τα πεξηζζφηεξα γνλίδηα ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ είλαη αζπλερή ή δηαθεθνκκέλα. Γειαδή
αθνινπζίεο λνπθιενηηδίσλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα (εμώληα) δηαθφπηνληαη απφ ελδηάκεζεο
αιιεινπρίεο νη νπνίεο δε κεηαθξάδνληαη (εζώληα). Καηά ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ελφο αζπλερνχο
γνληδίνπ, δεκηνπξγείηαη ην πξφδξνκν mRNA πνπ πεξηέρεη θαη εμψληα θαη εζψληα. Τν πξφδξνκν mRNA
πθίζηαηαη ηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο, θαηά ηελ νπνία ηα ξηβνλνπθιενπξσηετληθά ζσκαηίδηα θφβνπλ
ηα εζψληα θαη ζπξξάπηνπλ ηα εμψληα κεηαμχ ηνπο. Έηζη ζρεκαηίδεηαη ην ψξηκν mRNA, ην νπνίν δελ
πεξηέρεη εζψληα. Αληίζεηα, ηα γνλίδηα ησλ πξνθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ δελ έρνπλ εζψληα θαη έηζη νη
πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί δε δηαζέηνπλ κεραληζκνχο σξίκαλζεο.



Σηα πιαίζηα ηεο γνληδηαθήο ξχζκηζεο (ζην επίπεδν κεηά ηε κεηάθξαζε) ησλ επθαξπσηηθψλ
νξγαληζκψλ, ε πξσηεΐλε πνπ έρεη παξαρζεί ππφθεηηαη ζπρλά ζε ηξνπνπνηήζεηο γηα λα γίλεη βηνινγηθά
ιεηηνπξγηθή. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε κεηαηξνπή ηεο πξντλζνπιίλεο ζε ηλζνπιίλε.

Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ, αλ έλα αλζξψπηλν γνλίδην εηζαρζεί ζε έλα βαθηήξην, ηφηε ην βαθηήξην
κπνξεί λα εθθξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην παξάγνληαο φκσο δηαθνξεηηθή πξσηεΐλε. Απηφ ζα ζπκβεί επεηδή:
α. Θα κεηαθξαζηνχλ θαη νη αθνινπζίεο ησλ λνπθιενηηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εζψληα.
β. Υπάξρεη αδπλακία ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο πξσηεΐλεο.
Τν πξψην πξφβιεκα κπνξεί λα μεπεξαζηεί κε ηελ θαηαζθεπή cDNA βηβιηνζήθεο, ελψ ην δεχηεξν είηε κε
ελδπκηθή ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο πξσηεΐλεο απφ ηνλ άλζξσπν (π.ρ. κεηαηξνπή ηεο πξντλζνπιίλεο ζε
ηλζνπιίλε), είηε κε ηε ρξήζε δηαγνληδηαθψλ δψσλ.

Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο cDNA βηβιηνζήθεο ζε ζρέζε κε ηε γνληδηωκαηηθή βηβιηνζήθε;
Οη cDNA βηβιηνζήθεο πεξηέρνπλ δίθισλα DNA αληίγξαθα ησλ ψξηκσλ mRNA πνπ εθθξάδνληαη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θπηηαξηθφ ηχπν ή ηζηφ. Έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη πεξηέρνπλ κφλν ηηο αθνινπζίεο ησλ
λνπθιενηηδίσλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα, δειαδή ησλ εμσλίσλ, ρσξίο λα πεξηέρνπλ ηα εζψληα.
Αλ ινηπφλ έλα δίθισλν κφξην DNA (πνπ είλαη αληίγξαθν ελφο κνξίνπ ψξηκνπ mRNA ελφο επθαξπσηηθνχ
θπηηάξνπ) εηζαρζεί ζε θαηάιιειν θνξέα θαη κεηαζρεκαηίζνπκε βαθηήξηα, ηφηε ηα κεηαζρεκαηηζκέλα
βαθηήξηα ζα εθθξάζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν DNA παξάγνληαο ηελ ίδηα πξσηεΐλε πνπ ζα παξήγαγε θαη ν
επθαξπσηηθφο νξγαληζκφο. Σεκεηψλνπκε φκσο φηη ηα βαθηήξηα ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ αδπλακία
ηξνπνπνίεζεο ηεο πξσηεΐλεο κεηά ηε κεηάθξαζε, ψζηε λα γίλεη βηνινγηθά ιεηηνπξγηθή.
Αληίζεηα, ζηηο γνληδησκαηηθέο βηβιηνζήθεο έρνπκε βαθηεξηαθνχο θιψλνπο ζηνπο νπνίνπο πεξηέρνληαη
απηνχζηα ηα γνλίδηα ηνπ επθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ, δειαδή ππάξρνπλ θαη ηα εζψληα. Σπλεπψο, φηαλ ηα
βαθηήξηα εθθξάζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα ζα κεηαθξάζνπλ θαη ηηο αιιεινπρίεο ησλ λνπθιενηηδίσλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηα εζψληα, παξάγνληαο έηζη κηα πξσηεΐλε δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ ζα παξήγαγε ην
επθαξπσηηθφ θχηηαξν. Η πξσηεΐλε απηή πηζαλφηαηα δε ζα είλαη ιεηηνπξγηθή.
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Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο γνληδηωκαηηθήο βηβιηνζήθεο ζε ζρέζε κε ηε cDNA βηβιηνζήθε;
Σηνπο βαθηεξηαθνχο θιψλνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή κηαο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο
πεξηέρεηαη ην ζχλνιν ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ελφο νξγαληζκνχ. Γειαδή εθηφο απφ ηα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ
ηε ζχλζεζε mRNA (καδί κε ηα εζψληα), πεξηέρνληαη θαη:
α. γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηε ζχλζεζε snRNA, tRNA θαη rRNA,
β. νη ππνθηλεηέο ησλ γνληδίσλ,
γ. νη αιιεινπρίεο ιήμεο ηεο κεηαγξαθήο ησλ γνληδίσλ θαη νη ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο,
δ. νη ξπζκηζηηθέο πεξηνρέο ησλ γνληδίσλ,
ε. ηκήκαηα ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε γνλίδηα θαη ζπλεπψο δε κεηαγξάθνληαη (κε
θσδηθνπνηνχζεο πεξηνρέο ηνπ DNA).
Αληίζεηα, ζηε cDNA βηβιηνζήθε πεξηέρνληαη κφλν αληίγξαθα ηνπ ψξηκνπ mRNA θαη κάιηζηα απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν θπηηαξηθφ ηχπν ή ηζηφ.
Καηά ζπλέπεηα κε ηε ρξήζε ηεο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε θαη ηηο αιιεινπρίεο
ησλ λνπθιενηηδίσλ πνπ απαξηζκήζακε, θάηη ην νπνίν δε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε cDNA βηβιηνζήθεο.

Πνηα έλδπκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε cDNA βηβιηνζήθε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
θπηηαξηθνύ ηύπνπ ή ηζηνύ;
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο cDNA βηβιηνζήθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ έλδπκα:


Αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε γηα ηε ζχλζεζε ηνπ cDNA (κε θαινχπη ην ψξηκν mRNA).



DNA πνιπκεξάζε θαη πξηκφζσκα γηα λα ζπληεζεί ην δίθισλν DNA (κε θαινχπη ην cDNA).



Μηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε, ψζηε λα θνπεί ην δίθισλν DNA πνπ ζπλζέζακε θαη ην DNA ηνπ
θνξέα.



DNA δεζκάζε γηα λα ελσζνχλ ηα δχν ηκήκαηα DNA, δειαδή ην δίθισλν DNA πνπ ζπλζέζακε θαη ην
γελεηηθφ πιηθφ ηνπ θνξέα.

ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ (εκβαζχλνληαο ηελ θαηαλφεζή καο)
Ολνκαηνινγία πεξηνξηζηηθώλ ελδνλνπθιεαζώλ: Οη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο παίξλνπλ ηελ νλνκαζία ηνπο
απφ ην βαθηήξην απφ ην νπνίν απνκνλψζεθαλ κε έλα ζχζηεκα νλνκαηνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζην γέλνο, ην είδνο θαη
ην ζηέιερνο ηνπ βαθηεξίνπ, π.ρ.:
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Γνληδηωκαηηθέο βηβιηνζήθεο: Σηελ πξαγκαηηθφηεηα,
ην ζπλνιηθφ DNA ππφθεηηαη ζε κεξηθή πέςε κε
πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε έηζη ψζηε λα κελ
θαηαηκεζεί ζε φιεο ηηο ζέζεηο αλαγλψξηζεο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ην DNA ηέκλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο
κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηθαιππηφκελσλ ζξαπζκάησλ. Σηε ζπλέρεηα ηα ζξαχζκαηα
θισλνπνηνχληαη, κε θάζε θιψλν λα πεξηέρεη έλα
κφξην DNA, ηνπ νπνίνπ φκσο ε αιιεινπρία ηνπ
επηθαιχπηεηαη κεξηθψο κε ηελ αιιεινπρία πνπ έρεη
εηζαρζεί ζε άιινπο θιψλνπο. Οη αιιειεπηθαιχςεηο
απηέο επηηξέπνπλ λα αλαζπζηαζεί ε γξακκηθή ζεηξά
πνπ έρνπλ ηα ζξαχζκαηα κεηαμχ ηνπο.

Προβλήματα
1. Σε κηα εθαξκνγή PCR επηρεηξείηαη ε ζχλζεζε ηνπιάρηζηνλ 120 αληηγξάθσλ ελφο ηκήκαηνο θάπνηνπ
κνξίνπ DNA. Τν ηκήκα απηφ ζπλίζηαηαη απφ 50.000 λνπθιενηίδηα. Η δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ κε ηε κέζνδν PCR δηαξθεί κηα ψξα.
α) Μεηά απφ πφζν ρξφλν ζα έρνπκε ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ αληηγξάθσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ DNA πνπ
καο ελδηαθέξεη;
β) Πφζα λνπθιενηίδηα ζα ππάξρνπλ ζε φια ζπλνιηθά ηα αληίγξαθα θαη πφζα λνπθιενηίδηα ζα έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχλζεζή ηνπο;
γ) Πφζνη θιψλνη ζα έρνπλ ζπληεζεί;
2. Θέινπκε λα ζπλζέζνπκε 70 αληίγξαθα ελφο ηκήκαηνο DNA, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 500 δεχγε
λνπθιενηηδίσλ.
α. Πνηα κέζνδν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε;
β. Αλ ε αληηγξαθή ηνπ παξαπάλσ θνκκαηηνχ δηαξθεί 5 min, πφζνο ζπλνιηθά ρξφλνο ζα ρξεηαζηεί;
γ. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ λνπθιενηηδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ;
δ. Πφζνη 3΄-5΄ θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί πξέπεη λα ζρεκαηηζηνχλ;
ε. Πνηα έλδπκα είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία απηή;
3. Με ηε δξάζε ηεο EcνRI έλα κφξην DNA απφ επθαξπσηηθφ θχηηαξν θφπεθε ζε πέληε θνκκάηηα.
α) Σε πφζα ζεκεία θφπεθε ην κφξην;
β) Πφζσλ δεζκψλ ηε δηάζπαζε πξνθάιεζε ε EcoRI;
γ) Πφζα πιαζκίδηα ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο βηβιηνζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνξίνπ DNA;
δ) Πφζσλ δεζκψλ ηε δηάζπαζε ζα πξνθαιέζεη ε EcoRI ζηα πιαζκίδηα απηά;
4. Έζησ φηη έλα κφξην DNA έρεη ηελ αιιεινπρία πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΔcoRI δεθαπέληε θνξέο.
α. Με ηε ρξήζε ηεο EcoRI, πφζα θνκκάηηα ζα πξνθχςνπλ;
β. Πφζνη ρεκηθνί δεζκνί ζα ζπάζνπλ;
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5. α) Πφζεο θνξέο αλακέλεηαη λα ππάξρεη κηα ηπραία αθνινπζία 6 δεπγψλ λνπθιενηηδίσλ ζην
γνληδίσκα ελφο ζσκαηηθνχ αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ;
β) Έλα πιαζκίδην απνηειείηαη απφ 30.000 δεχγε λνπθιενηηδίσλ. Πφζεο θνξέο αλακέλεηαη λα ππάξρεη
ζην γνληδίσκα ηνπ πιαζκηδίνπ απηνχ, ε αθνινπζία λνπθιενηηδίσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ πεξηνξηζηηθή
ελδνλνπθιεάζε EcoRI;
6. Απφ αλάιπζε πνπ έγηλε ζε δχν ηκήκαηα DNA ίδηνπ κήθνπο πξνέθπςε φηη γηα ην πξψην ηζρχεη:

AT
 4 θαη γηα ην δεχηεξν φηη ζηνλ έλαλ θιψλν ηνπ ε Α βξίζθεηαη ζε πνζνζηφ 20% θαη ε G 30%, ελψ ζηνλ
GC
ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ ε G είλαη 20%. Πνην ηκήκα DNA ζα απνδηαηαρζεί ζε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία;
7. Η πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε MspI θφβεη ηελ αιιεινπρία 5΄ – CCGG – 3΄ κεηαμχ
3΄– GGCC – 5΄
ησλ δχν βάζεσλ C:
5΄ – C
C G G – 3΄
3΄ – G G C
C – 5΄
θαη ε TacI θφβεη ηελ αιιεινπρία 5΄- TCGA - 3΄ κεηαμχ ησλ βάζεσλ T θαη C:
5΄ – T
C G A – 3΄
3΄ – A G C
T – 5΄
Γίλεηαη ε αιιεινπρία:

5΄ ATTCGAGCCGGTT GATTAACTGACCGGATATC GCGTCGACCGG 3΄
3΄ TAAGCTCGGCCAA CTAATTGACTGGCCTATAG CGCAGCTGGCC 5΄
Τν ηκήκα κεηαμχ ησλ αγθπιψλ πξφθεηηαη λα θισλνπνηεζεί.
α) Πνηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε είλαη ε θαηάιιειε;
β) Πνηα αιιεινπρία πξέπεη λα δηαζέηεη ν θνξέαο θισλνπνίεζεο;
γ) Πφζνπο θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο ζα ζπάζεη θάζε πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε ζην δεδνκέλν
ηκήκα θαη πφζνη ζα είλαη νη πδξνγνληθνί δεζκνί πνπ ζα ζπάζνπλ;
8. Η πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε HaeIII αλαγλσξίδεη ηελ εμήο αθνινπζία λνπθιενηηδίσλ:
-GGCC-CCGGθαη θφβεη κεηαμχ ηεο C θαη ηεο G. To γνληδίσκα απφ ζσκαηηθά θχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε
δχν δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο. Σηνλ 1ν επηδξνχκε κε ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε EcoRI θαη ζην 2ν κε ηελ
πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε HaeIII. Σε πνην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα θαη γηαηί αλακέλεηαη ε χπαξμε
πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ DNA;
9. Έλα ηκήκα DNA πνπ έρεη θνπεί κε ηε δξάζε ηεο EcoRI δηαζέηεη δχν κνλφθισλα άθξα. Σε απηφ ην
ηκήκα ππάξρνπλ 1.428 ζπλνιηθά λνπθιενηίδηα, ηα 420 απφ ηα νπνία έρνπλ G θαη C. Να ππνινγίζεηε ην ζχλνιν
ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ηκήκα απηφ.
10. Γίλεηαη δίθισλν κφξην DNA κε 1.000 δεχγε βάζεσλ, 200 απφ ηηο νπνίεο είλαη αδελίλεο. Με ηελ
EcoRI θφβεηαη ζε 20 θνκκάηηα. Να βξείηε:
α. Τνπο θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο θαη ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ ζην δίθισλν κφξην DNA.
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β. Πφζνη θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί θαη πφζνη δεζκνί πδξνγφλνπ παξέκεηλαλ ζηα 20 θνκκάηηα πνπ
πξνέθπςαλ.
11. Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο cDNA βηβιηνζήθεο έλα κφξην ψξηκνπ mRNA έρεη 2.000
λνπθιενηίδηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θαινχπη γηα ζχλζεζε πβξηδίνπ mRNA-cDNA. Σην πβξηδηθφ κφξην πνπ
δεκηνπξγήζεθε ηα 800 λνπθιενηίδηα πεξηέρνπλ ηελ αδσηνχρα βάζε G θαη ηα 200 ηελ αδσηνχρα βάζε Τ. Να
απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
α. Πνηεο αιιεινπρίεο βάζεσλ (νλνκαζηηθή αλαθνξά) ππάξρνπλ ζην mRNA πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαινχπη
γηα ηε ζχλζεζε ηνπ DNA;
β. Πφζνη θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί ππάξρνπλ ζην πβξηδηθφ κφξην mRNA-cDNA;
γ. Πνην έλδπκν δεκηνχξγεζε ην κνλφθισλν cDNA;
δ. Πφζα λνπθιενηίδηα πεξηέρνπλ ηελ αδσηνχρα βάζε U θαη πφζα ηελ Α ζην πβξηδηθφ κφξην mRNA-cDNA;
12. Γίλεηαη ε αιιεινπρία ελφο θιψλνπ DNA πνπ πεξηέρεη ηελ θσδηθή αιπζίδα ελφο ζπλερνχο γνληδίνπ:
5΄ …ATTCGAAGCTTCTGATGAATTCTTTGCCGTAAGAATTCGAATGC…3΄
Τν παξαπάλσ γνλίδην ζηνρεχνπκε, αθνχ αξρηθά ην απνκνλψζνπκε, λα ην ελζσκαηψζνπκε ζε
πιαζκίδην θαη ην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην λα ην κεηαθέξνπκε ζε βαθηήξην, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί
βαθηεξηαθφο θιψλνο βηβιηνζήθεο πνπ ζα πεξηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην.
α. Με δεδνκέλν φηη έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο δπν πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο, ηελ EcoRI θαη ηελ
Hind, πνηα απφ ηηο δπν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα απνκνλψζνπκε ην παξαπάλσ γνλίδην; Γίλεηαη
φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηεο Hind αλαγλσξίδεη ηελ αιιεινπρία:
3΄ A A G C T T 5΄
5΄ T T C G A A 3΄
θαη θφβεη κεηαμχ Α θαη Α κε θαηεχζπλζε 3΄ → 5΄.
β. Πφζνπο θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο θαη πφζνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ ζα δηαζπάζεη ε πεξηνξηζηηθή
ελδνλνπθιεάζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ψζηε λα θνπεί ην παξαπάλσ γνλίδην;
γ. Σην βαθηήξην πνπ ζα εηζαρζεί ην γνλίδην ζα κεηαγξαθεί. Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ
θσδηθνλίσλ ηνπ παξαγφκελνπ mRNA, αηηηνινγψληαο ηελ απάληεζή ζαο. Να ηνπνζεηήζεηε ηα άθξα απηνχ.
δ. Πνηα είλαη ε αιιεινπρία ησλ αληηθσδηθνλίσλ ησλ κνξίσλ tRNA πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε
κεηάθξαζε ηνπ mRNA απηνχ;
ε. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ην παξαπάλσ γνλίδην, ζηνλ βαθηεξηαθφ θιψλν ζηνλ νπνίν απηφ
πεξηέρεηαη, δεκηνπξγήζακε κφξην αληρλεπηή κε αιιεινπρία 3΄CUUAAGAAA 5΄. Πνηνλ θιψλν ζα
πβξηδνπνηήζεη ν αληρλεπηήο απηφο θαη γηαηί; Πνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο πβξηδνπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θιψλνπ;
ζη. Σην πιαζκίδην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξέαο θισλνπνίεζεο, πφζεο θνξέο ζα πεξηέρεηαη ε
αιιεινπρία πνπ αλαγλσξίδεη ε πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πφζνπο
θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο θαη δεζκνχο πδξνγφλνπ ζα δηαζπάζεη ε πεξηνξηζηηθή απηή ελδνλνπθιεάζε ζην
πιαζκίδην;
13. Τν έλδπκν EcoRI θφβεη κηθξφ γξακκηθφ δίθισλν κφξην DNA ζε δπν ηκήκαηα, ην Κ θαη ην Λ. Τν Κ
απνηειείηαη απφ 212 λνπθιενηίδηα, 40 απφ ηα νπνία πεξηέρνπλ ηε βάζε αδελίλε.
α. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ άιισλ βάζεσλ ηνπ Κ ηκήκαηνο;
β. Πφζνη θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί θαη πφζνη δεζκνί πδξνγφλνπ αλαπηχζζνληαη ζην ηκήκα Κ;
γ. Αλ ην αξρηθφ γξακκηθφ θαη δίθισλν κφξην DNA είρε 400 θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο θαη 85 Α, λα
βξείηε ηνλ αξηζκφ θάζε είδνπο βάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο Λ.
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14. Πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηεί ζε cDNA βηβιηνζήθε ν βαθηεξηαθφο θιψλνο πνπ παξάγεη ηελ
αλζξψπηλε αθηίλε, πξσηεΐλε ησλ κπψλ, παξάρζεθε RNA ζχκθσλα κε κέξνο ηεο αιιεινπρίαο ηεο αιπζίδαο ηεο
αθηίλεο πνπ απνηειείηαη απφ ηα ακηλνμέα:
HOOC … trp – met – met – trp – cys – met – trp … NH2
α. Πνην είλαη ην πιενλέθηεκα ηεο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίαο ακηλνμέσλ;
β. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο αιιεινπρίεο ηνπ αληρλεπηή;
γ. Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο δεζκψλ πδξνγφλνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ πβξηδνπνίεζε ηνπ
αληρλεπηή κε 50 απνδηαηαγκέλα πιαζκίδηα πνπ απνκνλψζεθαλ απφ 5 βαθηήξηα ελφο θιψλνπ πνπ πεξηείρε ην
γνλίδην ηεο αθηίλεο;
δ. Πψο είλαη δπλαηφ λα απνκνλψζνπκε ηφζν κεγάιν αξηζκφ πιαζκηδίσλ απφ 5 κφλν
κεηαζρεκαηηζκέλα βαθηήξηα;
15. Η πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε KpnI αλαγλσξίδεη θαη ηέκλεη (απφ 5΄ πξνο 3΄) κεηαμχ G θαη G ηελ
αιιεινπρία:
5΄ G G T A C C 3΄
3΄ C C A T G G 5΄
Γξακκηθφ κφξην DNA, πνπ πεξηέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία ηέζζεξηο θνξέο, αλακηγλχεηαη κε
KpnI θαη επσάδεηαη.
α. Πφζα ζξαχζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο KpnI ζην ηκήκα DNA; Να ζρεδηάζεηε ηα άθξα
ησλ δηάθνξσλ ζξαπζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο KpnI ζην κφξην.
β. Σε έλα ζξαχζκα κε κνλφθισλα άθξα, πνπ πξνέθπςε απφ ην ζπγθεθξηκέλν κφξην, πεξηέρνληαη
ζπλνιηθά 100 βάζεηο Α θαη 50 G. Πφζνη δεζκνί πδξνγφλνπ πεξηέρνληαη ζην ζξαχζκα;
γ. Πφζνη δεζκνί πδξνγφλνπ θαη πφζνη θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί ζα ζπάζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε
αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην κε έλα απφ ηα ζξαχζκαηα ηνπ ηκήκαηνο DNA επηδξάζεη πάιη ε KpnI;
16. Η αιιεινπρία βάζεσλ απνηειεί ην mRNA πνπ απνκνλψζεθε απφ αλζξψπηλν θχηηαξν κε ζθνπφ
ηελ παξαγσγή αλζξψπηλεο πξσηεΐλεο κε ηελ ηερληθή ηεο cDNA βηβιηνζήθεο.
5΄ GGAUCCCAGAUGGAAUUCC…167 λνπθιενηίδηα …CGAUGACCGGAUCCGAAUUC 3΄
Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί πιαζκίδην, ην νπνίν έρεη κηα ζέζε αλαγλψξηζεο
γηα ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε EcoRI θαη κηα γηα ηελ BamHI. Η πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε BamHI
αλαγλσξίδεη ηελ αιιεινπρία:
↓
5΄ G G A T C C 3΄
3΄ C C T A G G 5΄
↑
ηελ νπνία θφβεη κεηαμχ G θαη C.
α. Απφ πφζα ακηλνμέα απνηειείηαη θαηά ηε ζχλζεζή ηεο ε ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε;
β. Να γξάςεηε ηηο αιιεινπρίεο βάζεσλ πνπ ζα ζπληεζνχλ in vitro απφ απηή ηελ αιιεινπρία θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηεο cDNA βηβιηνζήθεο, ζεκεηψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηα 5΄ θαη 3΄ άθξα ηνπο.
γ. Πνηα πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε (EcoRI ή BamHI) είλαη πηζαλφηεξν φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ
λα θνπεί ην DNA πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία γηα λα εηζαρζεί ζην πιαζκίδην; Να
ζεσξεζεί φηη νη αιιεινπρίεο πνπ αλαγλσξίδνπλ νη δπν πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο δελ ππάξρνπλ ζηελ
εζσηεξηθή αιιεινπρία ησλ 167 λνπθιενηηδίσλ.
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17. Τν πιαζκίδην (Β) ηνπ ζρήκαηνο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξέαο θισλνπνίεζεο ηκήκαηνο
DNA (A) πνπ πξνέξρεηαη απφ βαθηήξην θαη πεξηέρεη γνλίδην (Γ) θαη ηνλ ππνθηλεηή ηνπ (Υ). Τα ζεκεία 1, 2 θαη
3 ππνδεηθλχνπλ ηηο ζέζεηο αλαγλψξηζεο ηξηψλ πεξηνξηζηηθψλ ελδνλνπθιεαζψλ ζην πιαζκίδην θαη ην γνλίδην
αληίζηνηρα, ηα Amp θαη Str γνλίδηα αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ακπηθηιίλε θαη ηε ζηξεπηνκπθίλε αληίζηνηρα, ελψ
ππνδεηθλχεηαη θαη ε ζέζε έλαξμεο (Θ.Δ.Α.) αληηγξαθήο ηνπ πιαζκηδίνπ.
α) Πνηα απφ ηηο ελδνλνπθιεάζεο 1, 2, 3 είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θισλνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ θαη ηε
κειέηε απνθιεηζηηθά ηεο αιιεινπρίαο ηνπ;
β) Πνηα απφ ηηο ελδνλνπθιεάζεο 1, 2, 3 είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θισλνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ θαη ηελ
παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο πνπ απηφ θσδηθνπνηεί;
γ) Πνην αληηβηνηηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ
βαθηεξίσλ;

18. Σην ζρήκα παξηζηάλεηαη ηκήκα πνπ πξφθεηηαη λα θισλνπνηεζεί θαη νη ζέζεηο πνπ ηέκλεηαη απφ ηηο
πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο EcoRI (ζέζε Δ) θαη NotI (ζέζε Ν):

Σην επφκελν ζρήκα παξηζηάλνληαη δπν πιαζκίδηα πνπ είλαη πηζαλνί θνξείο θισλνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο, ηα
γνλίδηα αλζεθηηθφηεηαο ζε αληηβηνηηθά πνπ θέξνπλ (Amp θαη Str) θαη νη ζέζεηο πνπ νη EcoRI θαη NotI ηέκλνπλ:

Δπίζεο, απεηθνλίδνληαη ηα βαθηήξηα Κ θαη Τ πνπ είλαη πηζαλνί μεληζηέο γηα ηελ θισλνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο.
Σην θπηηαξφπιαζκα ηνπ Κ αληρλεχνληαη ίρλε ηεο ελδνλνπθιεάζεο NotI, ελψ ζην Τ πξνυπάξρεη πιαζκίδην πνπ
πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζηελ ακπηθηιίλε.

α. Πνηνο ζπλδπαζκφο πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο - πιαζκηδίνπ απνθιείεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
θισλνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο, αλεμαξηήησο θπηηάξνπ μεληζηή;
β. Δίλαη δπλαηή ε θισλνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ αλαζπλδπαζκφ ηνπ πιαζκηδίνπ Α κε ηε NotI θαη ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ βαθηεξίνπ Κ;
γ. Δίλαη δπλαηή ε θισλνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ αλαζπλδπαζκφ ηνπ πιαζκηδίνπ Β κε ηε βνήζεηα ηεο
EcoRI θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ βαθηεξίνπ Τ;
δ. Πψο είλαη δπλαηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ βαθηεξίνπ Τ; Με πνην αληηβηνηηθφ ζα γίλεη, ζηελ πεξίπησζε
απηή, ε επηινγή ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ βαθηεξίσλ;
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