
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ. 

 
1. Απομόνωση του συνολικού ώριμου mRNA, από τα ειδικά κύτταρα του παγκρέα-

τος στα οποία εκφράζεται το γονίδιο παραγωγής της ινσουλίνης. 
2. Κατασκευή με τη βοήθεια του ενζύμου αντίστροφη μεταγραφάση, του συμπλη-

ρωματικού κλώνου cDNA, για κάθε ένα από τα προηγούμενα μόρια mRNA. 
3. Αποδιάταξη με θέρμανση ή με κατάλληλες χημικές ουσίες του mRNA, από τα 

δίκλωνα υβριδικά μόρια mRNA – cDNA. 
4. Μετατροπή του κάθε μονόκλωνου cDNA σε δίκλωνο  DNA, με τη βοήθεια των 

ενζύμων της αντιγραφής. 
5. Αφαίρεση πλασμιδίων από βακτήρια και κατεργασία τους με ειδική περιοριστική 

ενδονουκλεάση, ώστε από κυκλικά να γίνουν γραμμικά. 
6. Ενσωμάτωση κάθε δίκλωνου DNA σε ένα ανοιγμένο πλασμίδιο με τη βοήθεια 

του ενζύμου DNA-δεσμάση ( δημιουργία ανασυνδυασμένου πλασμιδίου). 
7. Ειδικά κατεργασία των τοιχωμάτων βακτηρίων – ξενιστών που δεν διαθέτουν 

πλασμίδια, έτσι ώστε να γίνουν παροδικά διαπερατά σε μακρομόρια και είσοδος 
του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου σε βακτήριο.( μετασχηματισμός). 

8. Επιλογή των μετασχηματισμένων βακτηρίων με το κατάλληλο αντιβιοτικό και 
πολλαπλασιασμός τους σε υγρό θρεπτικό υλικό.( κλωνοποίηση). 

9. Επιλογή με τη χρήση κατάλληλου ανιχνευτή, του βακτηρίου που περιέχει τα ε-
ξώνια του γονιδίου που κωδικοποιεί τη σύνθεση της ινσουλίνης. 

10. Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε βιοαντιδραστήρα για την παραγωγή του 
πρόδρομου μορίου της ινσουλίνης. 

11. Συλλογή, καθαρισμός της προϊνσουλίνης και ενζυμική της κατεργασία ώστε να 
μετατραπεί σε ινσουλίνη.   
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ c DNA  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 
 

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ c DNA 
1. Περιέχει το σύνολο του γονιδιώ-
ματος του οργανισμού δότη 
 
2. Για τη κατασκευή της απαιτούνται 
τα ένζυμα περιοριστική ενδονου-
κλεάση και DNA δεσμάση. 
 
3.Κανένας της κλώνος δεν έχει την 
ικανότητα σύνθεσης πρωτεΐνης  
 
4.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη με-
λέτη του γονιδιώματος 
5.Υπάρχει μια γονιδιωματική βιβλιο-
θήκη για κάθε οργανισμό δότη. 
 
 
6.Κάθε κομμάτι του γονιδιώματος έ-
χει μονόκλωνες ουρές και από τα 
δυο άκρα 

1. Περιέχει τις αλληλουχίες των εξω-
νίων των γονιδίων που εκφράζονται 
σε ένα τύπο κυττάρων. 
2.Για τη κατασκευή της απαιτούνται 
επί πλέον τα ένζυμα αντίστροφη με-
ταγραφάση και τα ένζυμα της αντι-
γραφής. 
3. Κάθε κλώνος της έχει την ικανότη-
τα παραγωγής μιας πρωτεΐνης του-
λάχιστον στην αρχική της μορφή. 
4. Δεν έχει αυτή την ιδιότητα. 
 
5. Υπάρχουν τόσες c DNA βιβλιοθή-
κες του οργανισμού δότη, όσα είναι 
τα διαφορετικά είδη κυττάρων που 
διαθέτει. 
6. Κανένα κομμάτι που προέκυψε μα 
την αντίστροφη μεταγραφή και την 
αντιγραφή δεν έχει μονόκλωνες ου-
ρές. 
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