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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ον. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ. 
1. Τι είναι διαδικασίες in vitro και in vivo. 
2. Τι είναι αποικία. 
3. Τι είναι το πλασμίδιο και τις βασικές κατηγορίες γονιδίων που περιέχει. 
4. Όλα τα βακτήρια έχουν ένα τουλάχιστον πλασμίδιο και περιβάλλονται από κυτταρικό τοίχω-

μα. 
5. Τη διαδικασία της αντιγραφής, της μεταγραφής και της μετάφρασης. 
6. Τι είναι αντίστροφη μεταγραφή και τι αντίστροφη μεταγραφάση. 
7. Ότι ωρίμανση γίνεται μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 
8. Την ικανότητα της DNA δεσμάσης να ενώνει τμήματα DNA. 
9. Ο μετασχηματισμός είναι ιδιότητα των βακτηρίων και στην φύση. 
10. Την βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η μέθοδος της ιχνηθέτησης. 
11. Ότι η αντιγραφή τμημάτων ή μορίων DNA γίνεται με ημισυντηρητικό μηχανισμό και με εκθε-

τικό τρόπο. 
12. Οι δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στις συμπληρωματικές βάσεις σταθεροποιούν την δευτεροτα-

γή δομή του DNA. 
13. Διαφορετικά γονίδια εκφράζονται κατά κανόνα σε διαφορετικά κύτταρα του ανθρώπινου ορ-

γανισμού. 
14. Ώριμα mRNA υπάρχουν μόνο στα ριβοσώματα. 
15. Οι φάγοι είναι κατηγορία ιών που προσβάλλουν τα βακτήρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ον. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΩ 

1. Ποια γεγονότα αποτέλεσαν την βάση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου 
DNA. 

2. Να προσέξω στον ορισμό του ανασυνδυασμένου DNA ότι τα γονίδια πρέπει να προέρχονται από 
διαφορετικούς οργανισμούς. Σταδιακά θα μάθω όλους τους τρόπους δημιουργίας ανασυνδυασμέ-
νου DNA. 

3. Ότι ανασυνδυασμένα μόρια DNA μπορούν να εισέρχονται και σε βακτήρια και σε ευκαρυωτικά 
κύτταρα( εφαρμογή στη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών). 

4. Ότι η Γενετική Μηχανική δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα να τροποποιεί το γενετικό υλικό. 
5. (  σχόλιο για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις). 
6. Τις  ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα μόριο DNA για να χαρακτηριστεί φορέας κλωνοποίησης. 
7. Να κατανοώ σωστά τον όρο ξενιστής όπου αυτός χρησιμοποιείται. 
8. Τι είναι μετασχηματισμός βακτηρίων και να θυμάμαι ότι αυτός μπορεί να γίνει και φυσικά (μετα-

φορά πλασμιδίου από ένα βακτήριο σε άλλο) και τεχνητά. 
9. Τι είναι κλώνος και  που η έννοια αυτή μπορεί να αναφέρεται. 
10.  Από πού παράγονται οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ποιος είναι ο ρόλος τους φυσιολογικά. 
11. Τον ρόλο των περιοριστικών ενδονουκλεασών στην κατασκευή του ανασυνδυασμένου DNA και ι-

διαίτερα στο γεγονός ότι κόβουν καθορισμένες αλληλουχίες και με καθορισμένο προσανατολισμό. 
12. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες κόβουν μόνο δίκλωνα DNA. 
13. Να ξέρω καλά την αλληλουχία που αναγνωρίζει η EcoRI, σε ποια σημεία δρα, πόσους φωσφοδιε-

στερικούς δεσμούς και πόσους δεσμούς υδρογόνου καταστρέφει. 
14. Κάθε περιοριστική ενδονουκλεάση καταστρέφει δυο φωσφοδιεστερικούς δεσμούς, αλλά ο αριθμός 

των δεσμών υδρογόνου καθορίζεται από τις βάσεις των μονόκλωνων ουρών. 
15. Αν και δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο υπάρχουν και περιοριστικές ενδονουκλεάσες που δεν 

αφήνουν μονόκλωνα άκρα. 
16. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα μόριο DNA τόσες περισσότερες θέσεις δράσης θα έχει κάθε περιορι-

στική ενδονουκλεάση. 
17. Περιοριστική ενδονουκλεάση που σε γραμμικό μόριο DNA δρα σε ν θέσεις, σχηματίζει (ν+1) κομ-

μάτια. 
18. Τα δύο ακραία κομμάτια μορίου DNA που κόπηκε με περιοριστική ενδονουκλεάση, έχουν μονό-

κλωνες ουρές μόνο από τη μια πλευρά.  Λογικά αυτό δημιουργεί περιορισμούς στον αριθμό των 
κομματιών που μπορούν να ανασυνδυαστούν, όμως στο βιβλίο φαίνεται ότι όσα κομμάτια προκύ-
πτουν όλα μπορούν να εισαχθούν σε πλασμίδια. 

19. Κατάλληλο πλασμίδιο είναι εκείνο που έχει μόνο μια φορά την αλληλουχία που αναγνωρίζει η 
χρησιμοποιούμενη περιοριστική ενδονουκλεάση. 

20. Αν ένα πλασμίδιο έχει μόνο ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικό, ένας επιπλέον περιορι-
σμός είναι και το ότι η περιοριστική ενδονουκλεάση δεν πρέπει να καταστρέφει το γονίδιο αυτό.  

21. Τα πλασμίδια που θα ανασυνδυαστούν αφαιρούνται από βακτήρια τα οποία στη συνέχεια θα επι-
χειρήσουμε να μετασχηματίσουμε. 

22. Τη διαφορά του πλασμιδίου και του DNA του φάγου λ σαν φορέων κλωνοποίησης. 
23. Μόνο DNA ιοί που έχουν γενετικό υλικό δίκλωνο DNA  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν φορείς 

κλωνοποίησης. 
24. Τον ρόλο της DNA δεσμάσης στην δημιουργία του ανασυνδυασμένου DNA. 
25. Ότι πλασμίδια μπορεί να κλείσουν χωρίς να ανασυνδυαστούν, άρα: πρέπει να χρησιμοποιούμε 

πολύ περισσότερα πλασμίδια από τα τμήματα στα οποία θα κοπεί το γονιδίωμα του ευκαρυωτικού 
οργανισμού. 
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26. Τα βακτήρια ξενιστές δεν διαθέτουν πριν τον μετασχηματισμό κανένα  πλασμίδιο άρα δεν εμφα-

νίζουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά. 
27. Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται τεχνητά η διαπερατότητα των τοιχωμάτων των βακτηρίων σε 

μακρομόρια, ελάχιστος αριθμός βακτηριών μετασχηματίζεται, άρα και εδώ πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί αριθμός βακτηρίων πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των ανασυνδυασμένων πλασμιδίων. 

28. Ο αριθμός των βακτηριακών κλώνων ταυτίζεται με τον αριθμό των κομματιών στα οποία η περι-
οριστική ενδονουκλεάση έσπασε το γονιδίωμα του οργανισμού. 

29. Κάθε πολυκύτταρος οργανισμός έχει μια μόνο γονιδιωματική βιβλιοθήκη. Όμως με διαφορετικές 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες οι γονιδιωματικές βιβλιοθήκες απλά θα έχουν διαφορετικό αριθμό 
κλώνων. 

30. Τι περιέχει από το γονιδίωμα του ευκαρυωτικού οργανισμού, κάθε κλώνος της γονιδιωματικής 
βιβλιοθήκης. 

31. Ότι η κατασκευή της γονιδιωματικής βιβλιοθήκης είναι εκτός των άλλων και μέθοδος πολλαπλα-
σιασμού δίκλωνων τμημάτων DNA. 

32. Να ξέρω για ποιους λόγους συνολικά κανένας βακτηριακός κλώνος της ανθρώπινης γονιδιωμα-
τικής βιβλιοθήκης δεν μπορεί να παράγει ανθρώπινη πρωτεΐνη. 

33. Να καταλάβω για ποιους λόγους ξεκίνησε η δημιουργία της cDNA βιβλιοθήκης. 
34. Ποια ένζυμα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης. 
35. Να ξεκαθαρίσω ότι μπορώ να φτιάχνω τόσες διαφορετικές cDNA βιβλιοθήκες όσα είναι τα δια-

φορετικά είδη κυττάρων ενός πολυκύτταρου οργανισμού. 
36. Να καταλάβω ότι κάθε κλώνος της cDNA βιβλιοθήκης δεν περιέχει γονίδια, αλλά τις αλληλουχί-

ες των εξωνίων κάθε γονιδίου.(εννοείται και τις αλληλουχίες που αντιστοιχούν στις αμετάφρα-
στες περιοχές και στο κωδικόνιο λήξης). 

37. Να θυμάμαι ότι αντίστροφη μεταγραφάση έχουν μόνο οι RNA-ιοί , άρα από αυτούς μόνο μπορεί 
να απομονωθεί. 

38. Να καταλάβω ότι το δίκλωνο μόριο mRNA-cDNA, είναι ένα υβριδικό μόριο. 
39. Να καταλάβω ότι στο προηγούμενο υβριδικό μόριο, η αποδιάταξη του mRNA πρέπει να γίνει με 

χημικές ουσίες, ώστε να είναι αδύνατη η επαναδιάταξή του.  
40.  Να καταλάβω ότι το δίκλωνο μόριο DNA κατά την κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης δεν κα-

τεργάζεται με περιοριστική ενδονουκλεάση, αλλά υφίσταται μια ιδιαίτερη επεξεργασία ώστε να 
αποκτήσει μονόκλωνα άκρα. 

41. Αν και η κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης σημαίνει μεταφορά στα βακτήρια μόνο των εξωνίων 
ενός γονιδίου ευκαρυωτικού κυττάρου, τα βακτήρια δεν παράγουν πρωτεΐνη στη τελική της μορ-
φή επειδή δεν έχουν τους μηχανισμούς τροποποίησης μετά την μετάφραση  που διαθέτουν τα ευ-
καρυωτικά κύτταρα. 

42. Αποδιάταξη είναι η μετατροπή ενός δίκλωνου μορίου σε μονόκλωνο και μπορεί να γίνει με δυο 
τουλάχιστον τρόπους. 

43. Η αποδιάταξη με θέρμανση θεωρείται ήπια διαδικασία και ταυτόχρονα αντιστρεπτή, ενώ η απο-
διάταξη με χημικές ουσίες δραστική και επομένως μόνιμη. 

44. Η υβριδοποίηση είναι μέθοδος δημιουργίας δίκλωνου μορίου από την σύνδεση είτε δυο κλώνων 
DNA , είτε ενός κλώνου DNA και ενός κλώνου RNA. 

45. Οι ανιχνευτές  DNA είναι αλληλουχίες ραδιενεργών νουκλεοτιδίων με σειρά βάσεων συμπληρω-
ματική αυτής που θέλουμε να προσδιορίσουμε. 

46. Ο εντοπισμός αλληλουχιών DNA ή RNA, είναι μια άλλη διαδικασία στην οποία εφαρμόζεται η τε-
χνική της ιχνηθέτησης.( πείραμα Hershey – Chase στο 1ο κεφάλαιο). 

47. Η υβριδοποίηση δίκλωνων DNA από διαφορετικούς οργανισμούς αποκαλύπτει τον βαθμό συγγέ-
νειας αυτών των οργανισμών. 
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48. Η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης επιτρέπει τον διπλασιασμό τμημάτων DNA τε-

χνητά στο εργαστήριο χωρίς την χρήση μικροοργανισμών. 
49. Κατά την μέθοδο PCR χρησιμοποιούνται τα ένζυμα της αντιγραφής και εφαρμόζεται ο ημισυντη-

ρητικός μηχανισμός. 
50. Ο αριθμός των τμημάτων DNA κατά την μέθοδο PCR αυξάνεται εκθετικά με τον τύπο 2ν. 
51. Τις δυνατότητες χρησιμοποίησης της μεθόδου PCR. 
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