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Genetik mühəndisliyin inkişafının 1-ci 
mərhələsi

Birinci mərhələ rekombinat DNT molekulunun in vitro şəraitdə 
alınmasının sübut olunması ilə bağlıdır. Bu mərhələdə müxtəlif 
plazmidlər, plazmid və faqlardan ibarətdir hibridlərin alınması 
öyrənilmişdir. Belə hibridlərə başqa sözlə vektor molekulları da 
deyilir. deyilir. 

Birinci mərhələdə genetik mühəndisliyi aşağıdakı məsələləri 
həll olunmuşdur:

� müxtəlif növ bakteriyaların DNT molekullarından istifadə 
edərək rekombinat molekul yaradılması;

� rekombinat molekulun həyat qabillətinə malik olması;

� rekombinat molekulun stabilliyi;

� onun hüceyrə daxilində fəaliyyət göstərə bilməsi.



Genetik mühəndisliyin inkişafının 2-ci 
mərhələsi

� İkinci mərhələdə prokariot orqanzimlərin 

(bakteriyaların) xromosom genləri və müxtəlif 

plazmid DNT-lərinin hibridləşməsi ilə yeni 

rekombinat molekulların alınması sübut edilmişdir. rekombinat molekulların alınması sübut edilmişdir. 

Eyni zamanda bu molekulların həyat qabiliyyətinə 

malik olmaları və stabilliyi öyrənilmişdir.



Genetik mühəndisliyin inkişafının 3-cü 
mərhələsi

� Üçüncü mərhələdə eukariot və eləcə də ali orqanizmlərin 

DNT-lərindəki genlərlə vektor molekullarını 

birləşdirməklə yeni rekombinat DNT alınması sübut 

edilmiş və prokariot hüceyrədə DNT molekulunun edilmiş və prokariot hüceyrədə DNT molekulunun 

transkripsiya olunması (DNT və RNT sintezi) da 

göstərilmişdir. Lakin DNT translyasiyası (metobolitin 

sintezi) isə öyrənilməmiş qalırdı. Ona görə də genetik 

mühəndisliyin sonrakı inkişaf dövrü heyvan genlərinin 

bakteriya hüceyrəsində klonlaşdırılması və ekspressiyası 

ilə bağlıdır.



Rekombinat  DNT  molekulların 
enzimologiyası

Rekombinat DNT molekulların quraşdırılmasında iştirak edən 

fermentlər beş qrupa bölünür:

� DNT fraqmentlərinin alınmasında istifadə olunan fermentlər;

� RNT matriksi əsasında DNT fraqmentini sintez edən � RNT matriksi əsasında DNT fraqmentini sintez edən 

fermentlər;

� DNT fraqmentlərin “tikən” fermentlər;

� DNT fraqmentlərinin uclarının quruluşunu dəyişən fermentlər;

� Hibridləşmiş nümunələrin hazırlanmasında istifadə olunan 

fermentlər.





Genlərin alınması
Genləri üç müxtəlif üsulla alırlar:

� kimyəvi-fermentativ sintez yolu ilə;

� geni təbii mənbələrdən bilavasitə ayırmaqla;

� məlumat-RNT əsasında genlər sintez etməklə



VEKTORLAR
Qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq iki qrup vektorlar 
alınır:

� adi klonlaşdırma vektorları. Onların köməyi ilə gen 

yığımından lazımi gen seçilir;yığımından lazımi gen seçilir;

� xüsusiləşdirilmiş vektorlar. Klonların alınması və genlərin 

ekspressiyası (üzə çıxması) bu vektorlar vasitəsilə həyata 

keçirilir.



Molekulyar klonlaşma vektorları.
Qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq iki qrup 
vektorlar alınır:

� adi klonlaşdırma vektorları. Onların köməyi ilə gen 

yığımından lazımi gen seçilir;yığımından lazımi gen seçilir;

� xüsusiləşdirilmiş vektorlar. Klonların alınması və genlərin 

ekspressiyası (üzə çıxması) bu vektorlar vasitəsilə həyata 

keçirilir.



Molekulyar klonlaşma vektorları.
Klonlaşdırma və amplifikasiya üçün istifadə olunan
plazmid vektorları aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

� plazmid çox kiçik ölçüyə və hüceyrənin zəifləşmiş

nəzarəti altında replikasiya xassəsinə malik olmalıdır;nəzarəti altında replikasiya xassəsinə malik olmalıdır;

� plazmiddə bir və ya bir neçə genetik marker olmalıdır ki,

onun bakteriya populyasiyasında qalması və seçmə

aparılmasını təmin etməlidir;

� plazmidin replikasiyaya mane olmayan sahəsində bir və

ya bir neçə restriktaza fermenti üçün vahid sayt (fermentin

təsir edəcəyi nöqtə) olmalıdır.
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