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 Генно инженерство 
        Определение:  

       Създаване на рекомбинантни ДНК молекули чрез 
съединяване IN VITRO на генетичен материал с различен 

произход и въвеждането им в клетки-гостоприемници. При 

това не се получават нови видове, а се получават форми с 

нови свойства.  

 

       Генното инженерство се означава като молекулно 

клониране на ДНК, технология за рекомбинантна ДНК, 

генни манипулации, генна инженерия, молекулна 
инженерия и др. 



 Основни моменти: 

      

1. Получаване на фрагменти от чужда (външна) ДНК; 

2. Присъединяване на гени към вектори (преносители);  

3. Внасяне на вектор на ДНК в реципиентни клетки; 



   1. Получаване на фрагменти от чужда 

(външна) ДНК 
      За да може да се изследва, ДНК се изважда и се слага на 

друго място* така, че да може после лесно да се извлече в чист 
вид.Така се получава чиста ДНК. Получената молекула на ДНК се 
нарязва на линейни фрагменти, които са носители на различен 
брой гени.  

 

       Нарязването се извършва с помощта на ензими- “молекулни 
скалпели”, наречени рестриктази*. Чрез използването на 
определени рестриктази се получават линейни фрагменти от 
ДНК, които са носители на определени гени. 

 

      * Другото място е прието да бъде малка извънхромозомна 
молекула ДНК на чревната бактерия Escherichia  

 

     * Рестриктази  – бактериалните ензими, които защитават клетката 
от фаги, като хидролизират проникналата чужда ДНК Те срязват 
ДНК точно в палиндрома.  



Примери за рестриктази: 

      При ензимното разкъсване на ДНК се 

получават фрагменти с два типа краища.  



   2. Присъединяване на гени към      

вектори (преносители) : 
       След рестриктазната обработка ДНК-фрагментите са 

готови да се настанят на новото си място, а именно в 

малка молекула ДНК, способна да ги вкара в клетката 

и да им осигури трайно съществуване и 

възпроизвеждане. Тази малка молекула се нарича 

вектор (от лат. vector – водещ). За вектори 

(преносители) на фрагменти на чужда ДНК се 

използват бактерийни плазмиди или умерени фаги. 

Присъединяването на чуждата ДНК към плазмидите или 

фагите се осъществява с помощта на специфични 

ензими, наречени ДНК-лигази. Свързването се извършва 

комлементарно с лепливите краища на фрагментите 

на чуждата ДНК.  



Векторът Lambda DASH 
II  

            В генома на вектора на две места в средата е 
вмъкнат малък олигонуклеотид с нагъсто събрани места 
за редица рестриктази. Такива последователности, 
наречени полилинкери (англ. – прибл. значение "за 
много връзки"), липсват в природната ДНК. Синтезират 
се химично и се въвеждат във вектора, за да може 
експериментаторът да избира между няколко 
рестрикционни ензима. Схемата добива следния вид:  



 Начални етапи на клониране в ламбда – 

фагов вектор 

      Предварително плазмидната молекула на ДНК се 

нарязва със същите рестриктази, с които е нарязана и 

чуждата ДНК. По такъв начин се получават краища, 

които комплементарно съвпадат с краищата на 

линейните фрагменти на чуждата ДНК. В резултат на 

това, линейните фрагменти на чуждата ДНК се 

свързват, “съшиват” към молекулата на ДНК на 

плазмидите с помощта на ДНК-лигазиза и се образуват 

ковалентни връзки. Получават се хибридни плазмиди. 

Тяхната ДНК е рекомбинантна ДНК. След лигазната 

реакция ДНК се смесва с ламбда-фагови белтъци. 

Получават се вириони, както би станало в заразена с 

ламбда-фаг бактерия.  





3. Внасяне на рекомбинантна ДНК в 

клетката - репициент  

       Получените плазмиди или фаги с 

рекомбинантна ДНК се внасят в 

реципиентната клетка чрез 

трансформация или трансфекция. Като 

реципиенти се използват най- често 

клетки на Esch. Coli, които могат да 

приемат голям брой плазмиди или фаги. 

Получава се нова бактерийна популация, 

която се нарича клон.  





               Escherichia Coli 



               Escherichia Coli 





       Потвърждаването на клонирания ген в 

популацията става чрез генно картиране и 

секвениране. Завършващ етап в генното 

инженерство е генна експресия, при която се 

изявява клонираният ген. Внесените в 

реципиентната клетка хибридни плазмиди или 

фаги започват да се реплицират несинхронно. 

Това е свързано с получаването на голямо 

количество биопродукт. 




