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5.1  Ενδονουκλεάσες περιορισμού

Σπουδαίο ρόλο στην αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA 
έπαιξε η ανακάλυψη των ενζύμων περιορισμού ή ενδονουκλεασών περιορισμού (restriction 
endonucleases). Τα ένζυμα αυτά κόβουν το DNA σε ειδικές θέσεις. Oι ενδονουκλεάσες περι-
ορισμού κόβουν και τις δύο αλυσίδες του DNA. 
    Κάθε ένζυμο περιορισμού αναγνωρίζει μια ειδική αλληλουχία, και κόβει το DNA σε μια 
συγκεκριμένη θέση μέσα σ’ αυτή την αλληλουχία. Tο ένζυμο κόβει τη δίκλωνη αλυσίδα του 
DNA, διασπώντας τους 5΄-3΄ φωσφοδιεστερικούς δεσμούς μεταξύ της φωσφορικής ομάδας 
ενός δεσοξυριβονουκλεοτιδίου και του 3΄-ΟΗ της δεσοξυριβόζης του επόμενου δεσοξυρι-
βονουκλεοτιδίου. Συνεπώς το ένζυμο διασπά δύο φωσφοδιεστερικούς δεσμούς (έναν για 
κάθε αλυσίδα), στην περιοχή αναγνώρισης.  
    Oι ενδονουκλεάσες περιορισμού βρίσκονται κυρίως σε βακτήρια, όπου κόβουν οποιοδή-
ποτε ξένο DNA μπει μέσα στο βακτήριο π.χ. το DNA ενός βακτηριοφάγου. Η καταστροφή 
του DNA του βακτηριοφάγου γίνεται πριν αυτό προλάβει να αντιγραφεί μέσα στο βακτηρι-
ακό κύτταρο και να παράγει νέο φάγο, που τελικά θα καταστρέψει το κύτταρο. Tα ίδια τα 
βακτηριακά κύτταρα είναι ανθεκτικά στη δράση των ενδονουκλεασών, γιατί το DNA τους 
είναι χημικά τροποποιημένο, κυρίως λόγω της προσθήκης μεθυλομάδων (μεθυλίωση του 
DNA). Οι μεθυλομάδες αυτές κρύβουν τις περισσότερες θέσεις αναγνώρισης των ενδονου-
κλεασών περιορισμού, και έτσι τα ένζυμα δεν καταστρέφουν το DNA του βακτηρίου. 
    Tα ένζυμα περιορισμού ονομάζονται από τους οργανισμούς από τους οποίους απομο-
νώνονται. Για παράδειγμα, το ένζυμο EcoRI απομονώθηκε από το βακτήριο Escherichia 
coli: Tο Eco προέρχεται από το πρώτο γράμμα του ονόματος του γένους και από τα δύο 
πρώτα γράμματα του ονόματος του είδους. Tο R είναι ο τύπος του στελέχους και I είναι το 
πρώτο ένζυμο αυτού του τύπου. Επίσης, το ένζυμο HhaI απομονώθηκε από το βακτήριο 
Haemophilus haemolyticus στέλεχος I, ενώ το ένζυμο HaeIII απομονώθηκε από το βακτή-

Ένζυμο Πηγή Θέση αναγνώρισης (-) Αριθμός ζ.β. Προϊόν

EcoRI Escherichia
coli RY13

5΄G – AATTC 3΄
3΄ CTTAA – G 5΄

6 Συμβατά 
άκρα
4 βάσεων

Hha I Haemophilus
haemolyticus

5΄ G – CGC 3΄
3΄ CGC – G 5΄

4 Συμβατά 
άκρα
2 βάσεων

Hae III Haemophilus
aegyptius

5΄ GG – CC 3΄
3΄ CC – GG 5΄ 

4 Tυφλά 
άκρα

Πίνακας 5.1. Ενδονουκλεάσες περιορισμού και ιδιότητές τους
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5.2 Δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA

Σε ένα τμήμα DNA γίνεται επίδραση με ένζυμα περιορισμού. Τα κολλώδη άκρα που προκύ-
πτουν, αφήνονται να σχηματίσουν υβρίδια με συμπληρωματικά κολλώδη άκρα από άλλα 
μόρια DNA που έχουν ήδη κοπεί με το ίδιο ένζυμο περιορισμού. Τα δύο διαφορετικής προέ-
λευσης μόρια DNA συνδυάζονται και το αποτέλεσμα είναι ένα ανασυνδυασμένο μόριο DNA 
(Eικόνα 5.1).
    Έστω ότι επιλέγεται ένα μεγάλο κομμάτι DNA, το οποίο περιέχει δύο σχετικά απομακρυ-
σμένες θέσεις διάσπασης για το ένζυμο EcoRI (Εικόνα 5.2). Έστω επίσης πως ένα πλασμίδιο 
(κυκλικό μόριο DNA), έχει μια θέση διάσπασης για το ίδιο ένζυμο. Μετά την επίδραση με 

Εικόνα 5.1: Δημιουργία ανασυνδυασμένου μορίου DNA

ριο Haemophilus aegyptius στέλεχος III (Πίνακας 5.1).
    H τομή ενός ενζύμου περιορισμού παράγει ένα τμήμα δίκλωνου DNA με συμβατά ή με 
τυφλά άκρα. Οταν και οι δύο αλυσίδες του DNA κόβονται στην ίδια θέση, τα άκρα είναι 
πλήρη και δεν υπάρχει αζευγάρωτο νουκλεοτίδιο. Αυτά είναι τα τυφλά άκρα (Πίνακας 5.1). 
Οταν κάθε αλυσίδα του DNA κόβεται σε διαφορετική θέση, πάντα η μία αλυσίδα (5’ ή 3΄) 
εξέχει μερικά νουκλεοτίδια. Αυτά τα απλά μονόκλωνα άκρα μπορούν να ζευγαρώσουν με-
ταξύ τους, και έτσι αποκαλούνται κολλώδη ή συμβατά άκρα.  
    Tο ένζυμο DNA λιγάση μπορεί να ενώσει τμήματα DNA τα οποία έχουν συμπληρωματι-
κά, συμβατά ή τυφλά άκρα. H λιγάση καταλύει το σχηματισμό φωσφοδιεστερικών δεσμών 
μεταξύ δεσοξυριβόζης και φωσφορικής ομάδας, των νουκλεοτιδίων. H λιγάση δεν κάνει 
διαχωρισμό μεταξύ δύο μορίων DNA διαφορετικής προέλευσης. Επομένως, δύο τμήματα 
DNA που κόβονται από χρωμοσώματα διαφορετικών οργανισμών με ένζυμα περιορισμού, 
μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους από τη DNA λιγάση.

πέψη με Βam Η1

κολλώδη άκρα

ανάμειξη

σύνδεση με DNA
λιγάση

ανασυνδυασμένο DNA
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Εικόνα 5.2: Μέθοδος δημιουργίας ανασυνδυασμένου πλασμιδίου

EcoRI, το κυκλικό DNA του πλασμιδίου έχει μετατραπεί σε ραβδόμορφο. Τόσο το μεγάλο 
τμήμα του DNA όσο και το DNA του πλασμιδίου έχουν κολλώδη άκρα, που είναι συμπληρω-
ματικά μεταξύ τους. Οταν αναμειχθούν οι δύο πληθυσμοί παρουσία DNA λιγάσης, τα DNA 
τους θα ανασυνδεθούν στα κολλώδη συμπληρωματικά τους άκρα και θα σχηματιστούν 
μεγαλύτερα κυκλικά μόρια DNA (ανασυνδυασμένα πλασμίδια) (Εικόνα 5.2).
    Η μεθοδολογία δημιουργίας ανασυνδυασμένου DNA δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο 
πιστεύεται. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: α) Μετά την επίδραση με ένζυμα πε-
ριορισμού, δε δημιουργούνται ρήγματα σε όλα τα μόρια του DNA. Συνεπώς λίγα μόρια είναι 
διαθέσιμα για το σχηματισμό ανασυνδυασμένου DNA β) Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ένα 
μόριο DNA να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του, και όχι με το ξένο DNA

πλασμίδιο

ανασυνδυασμένο DNA

επανασχηματισμός με
λιγάση

πέψη με
ενδονουκλέαση

χρωμόσωμα

Στο επίκεντρο των περισσότερων τεχνικών της μοριακής γενετικής βρίσκεται το γονίδιο. 
Ένα γονίδιο θα πρέπει να απομονωθεί και να χαρακτηρισθεί, πριν χρησιμοποιηθεί για γενε-

5.3  Κλωνοποίηση του ανασυνδυασμένου DNA 
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Εικόνα 5.3: Η τεχνική της κλωνοποίησης

τικούς χειρισμούς. Mια μέθοδος απομόνωσης και αύξησης ενός επιθυμητού τμήματος DNA 
είναι η «κλωνοποίηση» του γονιδίου: 
• Eισάγουμε το γονίδιο σε ένα κυκλικό μόριο DNA (πλασμίδιο), το οποίο χρησιμεύει ως 

φορέας.
• Τα δύο διαφορετικής προέλευσης τμήματα DNA συνδυάζονται, και το αποτέλεσμα είναι 

ένα ανασυνδυασμένο μόριο DNA.

DNA ανθρώπου

θραύσματα DNA

πλασμίδιο

κατάτμηση με
περιοριστική
ενδονουκλέαση

εισαγωγή
θραυσμάτων DNA
σε πλασμίδια

εισαγωγή πλασμιδίων
σε βακτήρια

ανασυνδυα-
σμένα
μόρια DNA
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5.4 Φορείς κλωνοποίησης 

5.4.1  Πλασμίδια

Tα βακτήρια περιέχουν πλασμίδια: μικρά, κυκλικά, δίκλωνα μόρια DNA τα οποία είναι 
εξωχρωμοσωμικά, δηλαδή δεν αποτελούν μέρος του βακτηριακού χρωμοσώματος. Συχνά 
υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα αυτών των πλασμιδίων στο κύτταρο. Tα πλασμίδια έχουν 
ποικίλες λειτουργίες: α) κωδικοποιούν ουσίες που επιφέρουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτι-
κά β) επιτελούν φυσιολογικές λειτουργίες, όπως παραγωγή χρωστικών ουσιών, αποικοδό-
μηση ενώσεων και καθήλωση αζώτου γ) κωδικοποιούν για διάφορες τοξίνες και επιφέρουν 
τοξικότητα δ) επιφέρουν ανθεκτικότητα σε μέταλλα όπως υδράργυρος, κάδμιο, νικέλιο και 
ψευδάργυρος. 
    Eπειδή τα πλασμίδια είναι σχετικά μικρά και εύκολα στο χειρισμό, χρησιμοποιούνται στη 
γενετική μηχανική σαν φορείς κλωνοποίησης. Έχουν συνήθως μοναδικές θέσεις ενζύμων 
περιορισμού, για την εισαγωγή (κλωνοποίηση) τμημάτων ξένου DNA μεγέθους έως και 10 
κιλοβάσεων (Kb). Aυτοί οι ανασυνδυασμένοι πλασμιδιακοί φορείς αντιγράφονται εύκο-
λα όταν μεταφέρονται σε βακτηριακά κύτταρα, παράγοντας συνήθως ένα μεγάλο αριθμό 
αντιγράφων. 

Συχνά ένα ξένο DNA εισάγεται σε ένα κύτταρο-ξενιστή με τη βοήθεια ενός φορέα κλωνο-
ποίησης, ή αλλιώς ενός φορέα που μπορεί να μεταφέρει αυτό το τμήμα του DNA μέσα στο 
κύτταρο-ξενιστή. Πολλοί από αυτούς τους φορείς αντιγράφονται ανεξάρτητα μέσα στο 
κύτταρο-ξενιστή. Ένας φορέας κλωνοποίησης θα πρέπει οπωσδήποτε: 
• Να έχει μια αρχή αντιγραφής, έτσι ώστε το DNA να μπορεί να αντιγραφεί μέσα στο κύτ-

ταρο-ξενιστή.
• Να έχει μικρό μέγεθος και να έχει μελετηθεί πολύ καλά.
• Να περιέχει μοναδικές και διαφορετικές θέσεις αναγνώρισης ενζύμων περιορισμού, έτσι 

ώστε να κόβεται μόνο μια φορά.
• Να έχει ένα μάρτυρα (γονίδιο επιλογής) για να μπορεί να διασφαλισθεί 1) ότι ο φορέας 

κλωνοποίησης έχει εισαχθεί μέσα στο βακτηριακό κύτταρο 2) ότι το ξένο DNA έχει επι-
τυχώς κλωνοποιηθεί στο φορέα.

• Tα ανασυνδυασμένα μόρια DNA αναμειγνύονται με κατάλληλα βακτηριακά στελέχη ξενι-
στές,  για παράδειγμα Escherichia coli.

• Γίνεται επίδραση με υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχου ασβεστίου, και με τον τρόπο 
αυτό καθίσταται διαπερατή η κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων. Έτσι εισέρχεται στο 
βακτηριακό κύτταρο ξενιστή, το ανασυνδυασμένο μόριο DNA. 

• Οταν τα βακτηριακά κύτταρα διαιρούνται, κάθε κύτταρο ή κλώνος στην αποικία περι-
έχει ένα ή περισσότερα πανομοιότυπα αντίγραφα του ανασυνδυασμένου μορίου DNA. 
Eπομένως το γονίδιο που περιέχεται σε αυτό το ανασυνδυασμένο μόριο DNA είναι «κλω-
νοποιημένο» (Eικόνα 5.3). 

H κλωνοποίηση γονιδίων έχει πολλές χρήσεις: 1) το DNA μπορεί να αυξηθεί στα κύττα-
ρα-ξενιστές για την απόκτηση πολλών αντιγράφων του γονιδίου 2) ένα γονίδιο μπορεί να 
εκφρασθεί για την παραγωγή πολύτιμων πρωτεϊνικών προϊόντων 3) το γονίδιο και η έκ-
φρασή του μπορούν να μελετηθούν στον οργανισμό.
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Ένα από τα πλασμίδια που έχει εκτεταμένα χρησιμοποιηθεί σαν φορέας κλωνοποίησης 
είναι το πλασμίδιο pBR322 (Εικόνα 5.4). Tο όνομα pBR322 προέρχεται από: p (plasmid), 
χαρακτηρίζει το μόριο σαν πλασμίδιο, BR χαρακτηρίζει τους αρχικούς κατασκευαστές του 
πλασμιδίου (Bolivar και Rodriquez) και 322 είναι ο κωδικός αναγνώρισης του ειδικού πλα-
σμιδίου (άλλα παραδείγματα πλασμιδίων είναι: pBR325, pBR327 και pBR328).

Tο πλασμίδιο pBR322 είναι ένα τεχνητό πλασμίδιο που έχει προέλθει από συνδυασμό των 
παρακάτω: 1) το γονίδιο που επιφέρει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αμπικυλλίνη 2) το 
πλασμίδιο R1 3) το γονίδιο που επιφέρει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη 4) 
το πλασμίδιο pSC101 και 5) μια περιοχή έναρξης της αντιγραφής DNA. Μέχρι πρόσφατα, το 
πλασμίδιο pBR322 ήταν ένα από τα πιο συνηθισμένα πλασμίδια σε πειράματα κλωνοποίη-
σης για τους εξής λόγους: 
• Το μόριο είναι μικρό (4.363 ζεύγη βάσεων), και έτσι μπορεί να απομονωθεί εύκολα. Συνε-

πώς αυτός ο φορέας μπορεί να δεχθεί ξένο DNA μεγέθους 5-10 Κb.
• Έχει αρκετές θέσεις αναγνώρισης ενζύμων περιορισμού, και έτσι το πλασμίδιο μπορεί να 

γίνει γραμμικό για την εισαγωγή (κλωνοποίηση) ξένου DNA. 
• Τα γονίδια που επιφέρουν ανθεκτικότητα στην αμπικυλλίνη (amp) και στη τετρακυκλίνη 

Εικόνα 5.4: Τo πλασμίδιο pBR 322
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Εικόνα 5.5: Επιλογή των βακτηριακών κυττάρων στα οποία έχει εισαχθεί το πλασμίδιο pBR322

(tet), χρησιμοποιούνται για την επιλογή του πλασμιδίου και για το κλωνοποιημένο DNA. 
Tο τμήμα του DNA που πρόκειται να κλωνοποιηθεί, μπορεί να εισαχθεί σε ένα από τα 
γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του. Tο 
άλλο γονίδιο του αντιβιοτικού παραμένει ενεργό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επιλογή των βακτηρίων που φέρουν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. Επομένως, αν ένα 
τμήμα ξένου DNA εισαχθεί μέσα στο γονίδιο της τετρακυκλίνης, τα βακτήρια που θα 
περιέχουν τέτοια πλασμίδια θα είναι ανθεκτικά στην αμπικυλλίνη αλλά ευαίσθητα στη 
τετρακυκλίνη.

Ας υποθέσουμε ότι το ξένο DNA εισάγεται μέσα στο γονίδιο του πλασμιδίου που επιφέ-
ρει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη. Αμέσως το γονίδιο απενεργοποιείται 
και συνεπώς χάνεται η ανθεκτικότητα στη τετρακυκλίνη. Το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο 
εισάγεται σε βακτηριακά κύτταρα. Οταν τα βακτηριακά κύτταρα τοποθετούνται σε θρε-
πτικό υλικό άγαρ που περιέχει αμπικυλλίνη, μόνο τα βακτηριακά κύτταρα που φέρουν το 
πλασμίδιο pBR322 θα είναι ικανά να επιβιώσουν και να αυξηθούν (γιατί διαθέτουν πια το 
γονίδιο για την ανθεκτικότητα στην αμπικυλλίνη). Τα μη μετασχηματισμένα κύτταρα δε θα 
επιβιώσουν (Εικόνα 5.5). Επιλέγονται τα ζωντανά μετασχηματισμένα κύτταρα (αυτά στα 
οποία έχει εισαχθεί το πλασμίδιο pBR322).
    Στη συνέχεια, πρέπει να επιλεγούν τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια, δηλαδή τα πλασμί-
δια στα οποία έχει εισαχθεί το ξένο τμήμα DNA. Για το διαχωρισμό των ανασυνδυασμέ-

θρεπτικό μέσο που
περιέχει αμπικυλλίνη

καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων

ζωντανά μετασχηματισμένα
κύτταρα που επιλέγονται

νεκρά κύτταρα
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Εικόνα 5.6: Επιλογή των βακτηριακών κυττάρων στα οποία έχει εισαχθεί το ξένο τμήμα DNA

Tα κύτταρα που επιβιώνουν είναι αυτά που είναι ανθεκτικά και στα δύο αντιβιοτικά. Αυτό 
σημαίνει ότι το ξένο τμήμα του DNA δεν έχει μπει μέσα στο αντίστοιχο γονίδιο της τετρα-
κυκλίνης του πλασμιδίου, και έτσι τα κύτταρα παραμένουν ανθεκτικά και στα δύο αντιβι-
οτικά. Αντίθετα, τα κύτταρα που φονεύονται, περιέχουν το πλασμίδιο pBR322 με το κλω-
νοποιημένο τμήμα του ξένου DNA, γιατί αυτό μπήκε μέσα στο γονίδιο της τετρακυκλίνης 
και έτσι χάθηκε η ανθεκτικότητα σε αυτό το αντιβιοτικό. Eπομένως, αυτά τα βακτηριακά 
κύτταρα είναι ανθεκτικά στην αμπικυλλίνη και ευαίσθητα στη τετρακυκλίνη. Στη συνέχεια 
γίνεται διαχωρισμός των νεκρών βακτηριακών κυττάρων που περιέχουν τα ανασυνδυα-
σμένα πλασμίδια.
    Σήμερα το πλασμίδιο pBR322 δεν είναι σε ευρεία χρήση σαν φορέας κλωνοποίησης λόγω 
των περιορισμών του: η ανίχνευση για κλωνοποιημένα τμήματα DNA είναι χρονοβόρα και 
οι διαθέσιμες θέσεις ενζύμων περιορισμού για κλωνοποίηση είναι περιορισμένες.

5.4.2  Bακτηριοφάγοι

Ένας ιός ο οποίος μολύνει ένα βακτήριο ονομάζεται βακτηριοφάγος (Eικόνες 5.7, 5.8). 
Tο ιικό DNA μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν φορέας κλωνοποίησης. 

νων πλασμιδίων, βακτηριακές αποικίες ήδη μετασχηματισμένων κυττάρων (που φέρουν 
το πλασμίδιο pBR322) εμβολιάζονται σε τριβλία με υλικό που περιέχει τετρακυκλίνη και 
αμπικυλλίνη (Eικόνα 5.6).

θρεπτικό μέσο που
περιέχει αμπικυλλίνη
και τετρακυκλίνη

καλλιέργεια ζωντανών μετασχηματισμένων κυττάρων

ζωντανά κύτταρα νεκρά κύτταρα
που επιλέγονται
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Εικόνα 5.7: Η γενική δομή ενός βακτηριοφάγου

O πρώτος από τους βακτηριοφάγους που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο λάμδα (λ) βακτηριο-
φάγος, το 1974. Oι φορείς του λ-φάγου προέρχονται από το δίκλωνο γονιδιωματικό DNA 
μεγέθους 50 Kb, το οποίο έχει μονόκλωνα συμπληρωματικά άκρα 12 νουκλεοτιδίων (συ-
νεκτικά άκρα, cohesive termini ή cos), τα οποία μπορούν να ζευγαρώσουν μεταξύ τους. Tα 
άκρα ζευγαρώνουν σχηματίζοντας ένα κυκλικό μόριο DNA, όταν ο φάγος βρίσκεται μέσα 
στο κύτταρο. 
    H αντιγραφή του DNA λαμβάνει χώρα από αυτό το κυκλικό μόριο. Τα κανονικά στελέχη 
του ιού λ έχουν πέντε θέσεις διάσπασης για το ένζυμο EcoRI, ενώ τα τροποποιημένα έχουν 
μόνο δύο θέσεις διάσπασης για το ίδιο ένζυμο. Ανάμεσα στις δύο αυτές θέσεις υπάρχει ένα 
τμήμα DNA 25 Κb, του γενώματος του ιού λ. Το τμήμα αυτό δεν είναι απαραίτητο για τον 
πολλαπλασιασμό του. Το κομμάτι αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε ξένο 
DNA θέλουμε να κλωνοποιήσουμε. Συνεπώς, ο φάγος λ χρησιμοποιείται για την κλωνική 
αναπαραγωγή μεγαλύτερων κομματιών DNA συγκριτικά με τα πλασμίδια. 

5.4.3  Kοσμίδια

Ένα σημαντικό μειονέκτημα των πλασμιδίων και των βακτηριοφάγων ως φορέων κλωνο-
ποίησης είναι ότι μόνο μικρά τμήματα ξένου DNA μπορούν να κλωνοποιηθούν. Mεγαλύτε-
ρα τμήματα ξένου DNA μπορούν να κλωνοποιηθούν χρησιμοποιώντας υβρίδια φάγων και 
πλασμιδίων, που ονομάζονται κοσμίδια. Ένα κοσμίδιο αποτελείται από: 1) τα άκρα cos του 
ιού λ για να μπορεί να πακεταρισθεί σε σωματίδια φάγου 2) την αρχή έναρξης αντιγραφής 
ενός πλασμιδίου για να μπορεί να αντιγραφεί μέσα στο βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή και 3) 
γονίδια για την επιλογή του πλασμιδίου (γονίδια που επιφέρουν ανθεκτικότητα σε αντιβι-
οτικά όπως αμπικυλλίνη και καναμυκίνη). 
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Ένα κοσμίδιο πακετάρεται σε πρωτεϊνικά καψίδια, όπως ένας βακτηριοφάγος. Τα κοσμίδια 
μετά την είσοδό τους μέσα στο κύταρο – ξενιστή συμπεριφέρονται και αναπαράγονται σαν 
πλασμίδια. Tα κοσμίδια εχουν μικρό μέγεθος, και με τη βοήθεια τους μπορεί να κλωνοποι-
ηθεί ξένη αλληλουχία DNA μεγέθους έως και 49 Kb.

Εικόνα 5.8: Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, του λ φάγου

5.4.4  Tεχνητά χρωμοσώματα ζύμης (Yeast Artificial Chromosomes, 

YACs)

Tα YACs είναι χρήσιμα για μοριακές μελέτες ευκαρυωτικών οργανισμών. Ένα τεχνητό χρω-
μόσωμα ζύμης αποτελείται από:

 ○ ένα πλασμίδιο ζύμης το οποίο έχει γίνει ευθύγραμμο,
 ○ ένα κεντρομέρος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατανομή του χρωμοσώματος στα 

θυγατρικά κύτταρα κατά την κυτταρική διαίρεση,
 ○ ένα τελομέρος στο άκρο του χρωμοσώματος, το οποίο διασφαλίζει ότι το άκρο αντιγρά-

φεται ορθά και προστατεύει το χρωμόσωμα από την αποικοδόμηση ,
 ○ μια αυτόνομη αλληλουχία αντιγραφής (Autonomous Replicating Sequence, ARS), η οποία 

αποτελείται από ειδικές αλληλουχίες DNA που επιτρέπουν στο μόριο να αντιγραφεί,
 ○ ένα γονίδιο επιλογής, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση του κλωνοποιημένου τμήματος 

DNA (Εικόνα 5.9).
Τα τεχνητά χρωμοσώματα ζύμης είναι ειδικά κατασκευασμένα για την κλωνοποίηση μεγά-
λων τμημάτων DNA. Πολλά γονίδια ζώων που μελετούνται έχουν μέγεθος έως και 200 Kb, 
και επομένως απαιτούνται φορείς που μπορούν να δεχθούν τέτοια μεγάλα τμήματα DNA. 
Τα YACs μπορούν να δεχθούν τμήματα DNA 200 - 500 Kb, επιτρέποντας έτσι την κλωνοποί-
ηση και μελέτη ολόκληρων γονιδίων.
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Εικόνα 5.9: Τεχνητό χρωμόσωμα ζύμης

ARS: αρχή αντιγραφής του DNA
CEN: κεντρομέρος χρωμοσώματος
TEL: τελομέρος χρωμοσώματος

γονίδιο Α

γονίδιο Β


