
ΔΚΑΤΟ  ΣΔΛΙΓΔΣ,  ΜΙΑ  ΚΟΥΚΙΓΑ  ΓΝΩΣΗΣ 

 

1. ΤΟ  ΓΔΝΔΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ 

1. DNA:  δνκή  θαη ξόινο. 

2. ρεκαηηζκόο πνιπλνπθιενηηδηθήο  αιπζίδαο. 

3. Πνηα  ε  κνξθή  ηνπ  γελεηηθνύ πιηθνύ  ζηα  δηάθνξα  είδε  θπηηάξωλ  θαη  

νξγαληδίωλ: 

α.  επθαξπωηηθό  θύηηαξν 

β.  πξνθαξπωηηθό θύηηαξν -  πιαζκίδην  (θαη  Ti) 

γ.  ηόο 

δ.  κηηνρόλδξηα  - ριωξνπιάζηεο 

4. Πνηα  ε κνξθή  ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ  ζηα δηάθνξα  ζηάδηα ηεο  δωήο  ηνπ  

θπηηάξνπ. 

5. Καξπόηππνο (Ση  είλαη, πεξηγξαθή, κειέηε,  ξόινο).  Πξνζνρή,  θαξπόηππνο = 

κεηάθαζε. 

2.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – Έκφραση  (ΜΔΤΑΓΡΑΦΗ – ΜΔΤΑΦΡΑΣΗ) 

1. Ηκηζπληεξεηηθόο  κεραληζκόο  αληηγξαθήο. 

2. Κεληξηθό  δόγκα  βηνινγίαο 

3. Θέζεηο  έλαξμεο  αληηγξαθήο -  Η αληηγξαθή  είλαη  κία  δηαδηθαζία  πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη  κε  κεγάιε ηαρύηεηα  θαη  εθπιεθηηθή αθξίβεηα.   

4. Έλδπκα  αληηγξαθήο  θαη ξόινο. 

5. Ρόινο  RNA πνιπκεξάζεο (Μεηαγξαθή)  -  ( Όξηα γνληδίνπ,  θωδηθήο θαη κε 

θωδηθήο,  εθόζνλ  καο  δεηεζνύλ).   

6. Ωξίκαλζε 

7. Υαξαθηεξηζηηθά  γελεηηθνύ θώδηθα  - Πξαθηηθή  εθαξκνγή … 

8. Μεηάθξαζε -  ύκπινθν έλαξμεο – Πνιύζωκα. 

9. Γηαηί  θαη πώο  γίλεηαη  ε  ξύζκηζε  (επθαξπωηηθά -  πξνθαξπωηηθά).   

10. Δηαθνξνπνίεζε  

4.  ΑΝΑΣΥΝΓΥΑΣΜΔΝΟ  DNA 

1.   Πεξηνξηζηηθέο  ελδνλνπθιεάζεο,  θνξείο θιωλνπνίεζεο,  DNA  δεζκάζε. 

2.   Καηαζθεπή  γνληδηωκαηηθήο  θαη c – DNA  βηβιηνζήθεο  (Απνκόλωζε  γνληδίνπ). 

3.  Απνδηάηαμε,  πβξηδνπνίεζε,  ηρλεζέηεζε, PCR. 

7.  ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

1. Ση  είλαη,  πώο θαζνξίδεηαη,  από ηη  επεξεάδεηαη  ε θαιιηέξγεηα ηωλ  κηθξνβίωλ; 

2. Πνηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά;  -  Ση  είδνπο ζξεπηηθά  ζπζηαηηθά  

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα; 

3. Ση  είλαη  ε  δύκωζε,  πξνϊόληα  θαη  πνηα  ηα είδε  ηεο δύκωζεο; 

4. ηάδηα  θιεηζηήο θαιιηέξγεηαο.  – Πόηε  ρξεζηκνπνηείηαη;  - Παξαιαβή  

πξνϊόληωλ 

8.  ΔΦΑΡΜΟΓΔΣ  Της  ΒΙΟΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΙΑΤΡΙΚΗ 

1.  Πώο  παξάγεηαη ε  ηλζνπιίλε ζε  κεγάιεο πνζόηεηεο; 

2.  Πώο  παξάγνπκε  κνλνθιωληθά αληηζώκαηα  ζε κεγάιεο πνζόηεηεο; 

3.  Ρόινο  κνλνθιωληθώλ αληηζωκάηωλ θαη πνύ νθείιεηαη;   

4.  Γνληδηαθή ζεξαπεία:  Ση  είλαη, πξνϋπνζέζεηο  γηα  λα  εθαξκνζηεί, κεηνλεθηήκαηα 

5.  Ex vivo – In vivo 

6.  Πνύ  ζπκβάιεη ε  αλάιπζε  ηνπ  αλζξώπηλνπ  γνληδηώκαηνο; 
9.  ΔΦΑΡΜΟΓΔΣ  ΤΗΣ  ΒΙΟΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΗ  ΓΔΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

1. Πώο  δεκηνπξγείηαη  έλα  δηαγνληδηαθό  θπηό,  κε  αλζεθηηθόηεηα  ζηα έληνκα; 

2. Πώο  δεκηνπξγείηαη  έλα  δηαγνληδηαθό δών;   



3. Πώο  παξάγνληαη  θαξκαθεπηηθέο  πξωηεΐλεο  (πνηεο είλαη;)  από  δηαγνληδηαθά  

δώα;   

4. Πώο  γελλήζεθε  ε  Dolly;  Ρόινο  θιωλνπνίεζεο πνιπθύηηαξωλ νξγαληζκώλ.   

5.  ΜΔΝΤΔΛΙΚΗ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Μαζαίλνπκε  ηνλ  ηξόπνο  θιεξνλόκεζεο  ηωλ  ραξαθηήξωλ  πνπ  πξαγκαηεύεηαη  

ην  βηβιίν  (Πνηόηεηα γνληδίωλ).   

2. Νόκνη ηνπ  Μέληει:  Δηαηύπωζε,  θαηαλόεζε,  εθαξκνγή.   

3. Κάζε  απόγνλνο,  θιεξνλνκεί  έλα  γνλίδην από ηνλ έλα  γνλέα  θαη έλα  από  ηνλ 

άιιν.  Κάζε  γνλέαο  θιεξνδνηεί  ην έλα  από  ηα  δύν  αιιειόκνξθα  ηνπ,  ζ’  

έλα  απόγνλν.  (Ο πξώηνο  λόκνο  ηνπ Μέληει,  κε  απιά ιόγηα).   

4. Φπινζύλδεηε  θιεξνλνκηθόηεηα.  

α.  Ο  αξζεληθόο  απόγνλνο  θιεξνλνκεί  ην  θπινζύλδεην γνλίδην  ηνπ  από  ηε  

κεηέξα  ηνπ  (αθνύ  θιεξνλνκεί  ην  Τ  θπιεηηθό ρξωκόζωκα  ηνπ,  από  ηνλ 

παηέξα). 

β.  Ο  αξζεληθόο  γνλέαο  θιεξνδνηεί  ην  θπινζύλδεην γνλίδην  ζην ζειπθό  

απόγνλν  (αθνύ  ην Τ  θπιεηηθό  ρξωκόζωκα  ην  θιεξνδνηεί  ζηνλ  αξζεληθό  

απόγνλν.  (  Η πξόηαζε  4  απνξξέεη  από ηελ πξόηαζε  3).     

5.   Γελεαινγηθό  δέλδξν;  Σα  ζύκβνια  θαη  ηνπο ηξεηο  θαλόλεο  από  ηνπο νπνίνπο  

      δηαπηζηώλνπκε  ηνλ  ηξόπν θιεξνλόκεζεο. 

Παξάδεηγκα 
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6.  Δηαζηαπξώζεηο  ειέγρνπ 

 

6.  ΜΔΤΑΛΛΑΞΔΙΣ 

1.  Πξνζνρή!  Είλαη  αιιαγέο  ηνπ  γελεηηθνύ  πιηθνύ. 

2.  Είδε,  πνπ νθείινληαη,  ζπλέπεηεο.  

3.  Αζζέλεηεο;  Ση  είλαη,  πνύ νθείινληαη  θαη δηάγλωζε.   

4.  Οη  κεηαιιάμεηο,  (όπωο  θαη ε  γνληδηαθή  ζεξαπεία),  γηα λα  θιεξνλνκεζνύλ, 

πξέπεη λα ζπκβνύλ  ζηα  γελλεηηθά  θύηηαξα. 

5. Από  δύν  θπζηνινγηθνύο  γνλείο  γελληέηαη παηδί  κε  αηκνξξνθηιία  θαη  

Klinefelter.  Να  εξκελεύζεηε  ην  γεγνλόο.   

 

 

 

Καιή επηηπρία   


