
“Учение без разсъждение е безполезно, 
а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

Генно инженерство. 
Генна терапия



Генно (молекулно) инженерство – – 

ггeнетично инженерство на молекулно ниво 

Манипулират се отделни гени в ДНК-молекулата 

Цел - да се синтезира или изолира определен ген от 

естественото му местонахождение и да се вгради в генома 

на реципиентна клетка, в която успешно да се експресира, 

произвеждайки кодирания от него генен  продукт.



Рекомбинантна ДНК
• ДНК молекулна, сглобена in vitro  от 

различни източници.
• Нейната последователност не съществува в 

природата.
• Източник на ДНК са гени от различни 

биологични видове или различни гени от един 
вид. 

• ЦЕЛ: да се промени ДНК и тя да 
функционира в нов гостоприемник или 
по нов начин.



Необходими фактори

1) рестрикционни ендонуклеази

2) ДНК-лигази

3) вектори

4) ДНК-полимераза

5) бактериални клетки



Рекомбинантна ДНК-технология
ДНК се :
изолира от клетки или тъкани
 срязва на фрагменти от рестрикционен 

ензим, както и векторната ДНК се срязва 
със същия рестрикционен ензим.Срязаната 
прицелна ДНК се комбинира със срязаната векторна 
ДНК. Комплементарните краища (лепливи) на двете 
ДНКи се свързват чрез ДНК-лигаза. 

пренася чрез вектор в клетка-
гостоприемник (трансформация)

реплицира в клетката-гостоприемник 
ДНК може да не се транскрибира и 

транслира до белтък



Леплив край

ДНК фрагмент от 
друг източник

Двата фрагмента 
се свързват 
комплементарно 

ДНК-лигаза 
свързва двете 
вериги

Резултат – рекомбинантна ДНК-молекула

• Лепливи краища – sticky 
ends – еднакви 
независимо от вида и 
произхода на ДНК.

• Хибридни молекули 
между 2 фрагмента.

• ДНК-лигаза изгражда 
фосфодиестерна връзка.



Вектори 
ДНК молекули, които могат да се придвижват и 
реплицират от един организъм в друг. 

Реплицират се в различни организми и пренасят 
различно количество ДНК. 

Вектор Гостоприемник 
Размер на ДНК 
(kb)

Плазмид E. coli < 15

Бактериофаг E. coli < 90

Bacterial artificial 
chromosome (BAC)

E. coli 100-500

Yeast artificial chromosome 
(YAC)

дрожди 250-1,000



Селекция на клетки чрез вектори
• Във векторите се внасят гени за 

антибиотична резистентност. 

• Бактериалните клетки-гостоприемници 
умират в присъствието на антибиотик. 

• Само бактериите, интегрирали в генома си 
вектора, оцеляват. 

• Бактериите се отглеждат в хранителна среда 
с антибиотик. Всички живи клетки съдържат 
вектора.



Начало на ДНК-репликация

Ген за резистентност
 към Ampicillin

 

EcoR1 
рестрикционен сайт

Hind III 
рестрикционен сайт

Ген за 
резистентност 
към Тetracycline

Структура на плазмид



Внасяне на ДНК в плазмид

Плазмидна ДНК ДНК-фрагмент 
за клониране

Срязване с 
рескритаза

Ковалентно 
свързване с 
ДНК-лигаза



Клониране на ДНК-фрагмент

Бактерий 

Рекомбинантна 
плазмидна ДНК

Клетъчна 
култура 
произвежда 
милиони 
бактерии

Копия от пречистен 
плазмид, отделен от 
лизирани бактерии



ДНК, клонирана в плазмид, се пренася в E. coli:

Генът за 
антибиотична 
резистентност 
позволява селекция 
на тези клетки, 
които са “поели” 
новата ДНК. 

Всяка бактериална колония е 
КЛОН, съдържащ милиони клетки. 
Всяка клетка съдържа хиляди копия 

на плазмида с внесената ДНК.

NO AMP WITH AMP



Приложение на рекомбинантната 
ДНК-технология

1. Изучаване функцията на даден гени или 
белтък

2. Производство на белтък в голямо 
количество

• Инсулин 
• Растежен хормон

3. Модифициране на организми
– Bt генът на Bacillus thuringiensis служи като 

пестицид, когато е внесен в царевица или 
соя.



Клониране на нормални гени за 
производство на продукти с медицинско 

приложение 

Генен продукт Приложение 
Кръвосъсирващи ф-ри хемофилия 
Еритропоетин анемия
Инсулин диабет
Растежен хормон        нанизъм
Интерферони        инфекции



• Открит през 1921 г.

• Производство от панкреас на говеда и свине – 2 
тона свински панкреас за 227 гр. инсулин

• Рекомбинантен човешки инсулин - 1978 г. от 
E. coli - Eli Lilly 



• Лечение на деца с нанизъм и синдром на Търнър

• Говежди соматотропен хормон (сома – тяло и 
тропи – раста) – увеличава млеконадоя и 
мускулната маса



Геномна библиотека - колекция на цялата геномна ДНК на 
един организъм. ДНК се съхранява в идентични вектори, 
всеки от които съдържа различен ДНК фрагмент. 



Трансгенни животни
•Организми, в чийто геном е внесен чужд 
ген чрез рекомбинантна ДНК-технология
•Микроинжектиране на ДНК в пронуклеуса на 
оплодена яйцеклетка, която впоследствие се 
имплантира в матката на псевдобременна 
сурогатна майка
•Служат за модел на 
човешки заболявания
•Производство на 
Белтъци – мляко, месо,
яйца, др.





Knockout животни
•  съществуващ ген се инактивира и заменя с 
изкуствено създаден фрагмент от ДНК.
• генно инженерни животни с потисната 
експресия на даден ген

Mario R. Capecchi Sir Martin J. Evans Oliver Smithies 

Нобелова награда, 2007 



Knockout
technology



Перспективи на генното инженерство

   1. промишлено производство на важни биологично-
активни продукти (ензими, хормони, антитела, 
антибиотици и др.).
   2.  развитие на генната терапия чрез подмяна на 
патологични гени с нормални.
   3. изкуствена синтеза на  нормални гени, необходими за 
генната терапия.
   4. промяна  свойства на културни растения и домашни 
животни.
   5. нови  методи в  криминологията, демографските и 
антропологичните сравнителни изследвания.
   6. възможности за алтернативи на фотосинтезата. 



• Внасяне на:

• нормални гени – за заместване на дефектните

• протективни гени – за блокиране на ненормалното 
делене на клетки с малигнен потенциал

ГЕННА ТЕРАПИЯ
Лечебен подход, при който дефектен алел се замества с 
функционално активен чрез внасяне на гени в клетки 

или тъкани.



Терапевтичните гени се внасят:
ex vivo  - клетките на пацента се трансформират in vitro, 
селектират, клонират и се връщат отново в организма му. 
in vivo – клонирани нормални гени се внасят директно в 
клетките на пациента. Подходящо за дефектни клетки, 
които са трудно достъпни (мозъчни) 

Терапевтичните гени се внасят чрез ВЕКТОРИ! 





   Внасяне на терапевтични гени чрез 
невирусни вектори

 директно инжектиране на ДНК в дадена тъкан 
(мускул, панкреас) чрез хелиева генна пушка

 рецепторно-медиирана ендоцитоза
пакетиране в липозоми - изкуствени мехурчета със 

синтетична бислойна липидна стена

етични проблеми -  гаметна генна терапия





Съдба на терапевтичните гени в прицелните клетки :
  
1.интегриране в гостоприемниковата ДНК със 
стабилна и дълготрайна експерсия
странични ефекти: 
- клетъчна смърт, ако се изместят жизнено важни гени; 
- активация на онкогени или инактивация на туморно-
супресорни гени
 
2. неинегриране – 
– странични ефекти – кратко действие



с





Геномно редактиране (генно едитиране) = генна 
хирургия - ДНК   се внася, премахва, модифицира или 
заменя в генома на жив организъм. 



CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) генетични елементи, които 
бактериите използват като защита срещу вируси. 
Съдържат кратки последователности, продукт на 
вирусен геном. Cas  (CRISPR associated proteins) 
белтъците разграждат вирусните ДНК секвенции. 
Геномът на еукариотните клетки може да се 
модифицира чрез внасяне на специфични CRISPRs  на 
определено място.  Приложение в генната терапия. 

Cas protein
RNA

Viral DNA



 Създаване на РНК, която се 
свързва с определен прицелен 
ген

 Смесване с ензим Cas 
 Производство на инструмент 

за генно редактиране 



Генно редактираните близначки – експеримент, който 
отиде твърде далеч.... 
май 2019,He Jiankui (Lulu and Nana) – родени здрави след 
генна хирургия на ниво едноклетъчен ембрион
Ембриони, редактирани за резистентност към HIV. 
Редактираният ген CCR5  подпомага навлизането на HIV  в 
клетките.  Но той е важен за имунната система, защото 
повишава риска от грип и Западно Нилска треска.



Shinya Yamanaka – 2006 г. 
Нобелова награда, 2012 г.

Клетъчно репрограмиране

Ембрионални стволови клетки – плурипотентни
iPScells – индуцирани плуропотентни стволови клетки
за 3 седмици под действие на транскрипционни фактори - Myc,
Oct3/4, Sox2, Klf4
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