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• Репродуктивно клониране е метод за създаване на 

идентично  копие / клонинг. 

 

Човешко клониране? Етика? Клонирани животни… 

 

 

 



 

 

 

Молекулярно (генно) клониране – 

производство на голямо количество 

идентични ДНК фрагменти 

 

 

 



Списание Diabetes Forecast  

 два тона от свински панкреас  = 227 g 

пречистен инсулин 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Първата рекомбинантна ДНК молекула  е 

публикувана през 1972 г. от Paul Berg и сътр.  

• Нобелова награда по химия - 1980 г .  

“His fundamental studies of the biochemistry of 

nucleic acids, with particular regard to 

recombinant-DNA”. 



Рекомбинантна ДНК – къс фрагмент от генома, съдържащ ген или 

нуклеотидна последователност (обект на интерес),  внедрена в 

автономно реплицираща се ДНК молекула – вектор. 

 

 

 

 



Вектор за клониране – малка ДНК молекула, която се 

изолира лесно от гостоприемниковите клетки, удвоява 

се в бактерии (или дрожди). 

 

 



Характеристика на векторите: 

-Ори-секвенции: независима репликация 

-Рестрикционни места 

-Идентификационни маркери – резистентност към 

антибиотици 

Най-често използваният вектор е изолиран от  E. coli. 

 



Видове вектори за клониране 

•Плазмид – пръстеновидни молекули ДНК, които се реплицират 

автономно в бактериалната клетка. 

•Бактериофаги (фаги) – вируси, които инфектират бактериалните 

клетки, линейна ДНК или РНК. 

 

 



Рекомбинантна молекула ДНК – повече 
иРНК, повече протеин 



 

 

Други вектори? 

 

BAC, YAC, HAC 

 



Бактериални изкуствени хромозоми (BAC)  

-Основават се на бактериалните плазмиди 

-Капацитет – 350 kb 

-Няколко гени или цял вирусен геном 

-Използват се в разработването на ваксини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изкуствени хромозоми от дрожди (YAC)  

-Изкуствена хромозома, която съдържа: теломери, ори-

секвенция, центромер, маркер за идентификация в 

дрождени клетки 

- Спомага за изучаване регулацията на генната 

активност 

 

 



Човешка изкуствена хромозома (HAC) 
-Синтетично получен ДНК вектор 

-Включва характеристиките на човешка хромозома  

-Развита от Harrington et al., през 1997  

-Капацитет -  6 до 10 Mb; Митотично стабилни до 6 месеца 

Предимства:  

1.Носители на човешки гени, които са твърде дълги 

2.Използвани за генна терапия  



Основни стъпки в клонирането – 

независимо от вида на вектора 

1.Изолирана на пречистена ДНК 

2.Рязане (фрагментиране) на ДНК молекулите 

3.Съединяване на част от ДНК молекулата с ДНК на 

вектора – рекомбинантна ДНК  

4. Въвеждане на рекомбинантната ДНК в клетките 

гостоприемник 

5.Идентифициране на клетките, съдържащи 

рекомбинантни ДНК молекули 

 



Ензими, използвани в ДНК клонирането: 

Нуклеази   

- Екзонуклеази 

- Ендонуклеази 

Лигази 

Полимерази 

Модифициращи ензими 

Топоизомерази 

 
 

 

 



Библиотека                      Геномна библиотека 



Библиотеки и скрининг 

Генни библиотеки – колекция от различни 
ДНК секвенции от даден организъм, които са 
били клонирани във вектор, пречистени, 
съхранени и анализирани.  

Два вида: 

 

1. Геномни библиотеки – съдържащи геномна 
ДНК 

2. кДНК библиотеки – ако ДНК е продукт от 
РНК секвенция. кДНК представя презаписаните 
участъци от генома. 

 

 

 

 



Стъпки за изготвянето на геномна библиотека: 
1.Пречистване на геномна ДНК 

2.Геномната ДНК се режи на определени фрагменти 

3.Внедряването на определената секвенция в избрания за 
целта вектор 

4.Лигиране за получаване на рекомбинантна ДНК 

5.Идентификация и размножаване, за да се създаде 
библиотека 



Стъпки за изготвянето на кДНК библиотека: 

1.Изолация, пречистване и фрагментиране на иРНК 

2.Синтез на кДНК чрез обратна транскриптаза 

3.Лигиране за получаване на рекомбинантна ДНК 

4.Идентификация и размножаване, за да се създаде 
библиотека 

 

Геномна / кДНК библиотека 



ДНК клониране чрез  PCR 

Геномните ДНК и кДНК клонове, изолирани от едни 
и същ регион, се различават по между си.  



Генно инженерство - приложения  

1.Производство на рекомбинантни протеини 

2.Генетично модифицирани организми 

3.Пръстови отпечатъци  

4.Диагностични китове 

5.Генна терапия 

 

 

 



 

 

Диагностика 



Пръстови отпечатъци 



Генна терапия: 

 

 

 

Експериментални подходи, в които се използват 
гени за лечение или предотвратяване на заболяване 



Соматични клетки 

Полови клетки  

Вектори за генна терапия: 

Viruses, plasmids, delivery or injection of DNA 



Успехи на генната терапия 
 

Имунен дефицит; Наследствена слепота; хемофилия 

 

Molecular Therapy — Methods & Clinical Development 

(2016) 3, 16034; doi:10.1038/mtm.2016.34 



Редактиране на генома и CRISPR-Cas9 

Редактиране на генома 

  технологии, които дават възможност на 
учените да променят ДНК на организма 

CRISPR-Cas9 

 за лечение на заболявания, причинени от генни 
мутации като муковисцидоза, хемофилия, 
сърповидно-клетъчна анемия 

 



CRISPR-Cas9 

 В природата, CRISPR-Cas9 системата е част от имунната 
система на прокариотите 

 Биохимиците Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna, and 
Feng Zhang -  с широка подкрепа за Нобелова награда 

  

 


