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ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ

Ελεγτόμενες διαζηασρώζεις ηροποποιούν γενεηική ζύζηαζη
 Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε ε αύμεζε ηεο θπηηθήο θαη
δσηθήο παξαγσγήο.
 Διεγρόκελεο από ηνλ άλζξσπν δηαζηαπξώζεηο θπηώλ & δώσλ είλαη έλαο ηξόπνο
βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο. Πξαγκαηνπνηείηαη επηινγή θπηώλ θαη δώσλ κε
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (κεγάιν κέγεζνο θαξπώλ, αλζεθηηθόηεηα ζε δέζηε-θξύν
θ.ά.) θαη δηαζηαπξώλνληαη ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ απόγνλνη κε επηζπκεηέο ηδηόηεηεο.
Η δηαδηθαζία είλαη επίπνλε, ρξνλνβόξα θαη νη απόγνλνη έρνπλ κεξηθέο από ηηο
επηζπκεηέο ηδηόηεηεο καδί κε άιιεο αλεπηζύκεηεο.
Δημιουργία διαγονιδιακών οργανιζμών
 Πξνζζήθε γνληδίσλ απεπζείαο ζηνλ νξγαληζκό γίλεηαη κε κεζόδνπο Γελεηηθήο
Μεραληθήο. Γεκηνπξγνύληαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ηνπο
επηζπκεηνύο ραξαθηήξεο θαη νλνκάδνληαη διαγονιδιακοί ή γενεηικά ηροποποιημένοι.
Το Agrobacterium μεηαθέρει γονίδια ζηα θσηά
 Τν βαθηήξην ηνπ εδάθνπο Agrobacterium
tumefaciens κπνξεί λα κνιύλεη θπηηθά
θύηηαξα κεηαθέξνληαο ζ’ απηά έλα
πιαζκίδην πνπ δηαζέηεη ην Ti (tumor
inducing factor) πνπ ελζσκαηώλεηαη ζην
γελεηηθό πιηθό ησλ θπηηάξσλ
δεκηνπξγώληαο εμνγθώκαηα (όγθνπο)
ζην θπηηθό ζώκα. Τν πιαζκίδην
απνκνλώζεθε, απελεξγνπνηήζεθαλ ηα
γνλίδηα πνπ δεκηνπξγνύλ όγθνπο θαη
ηνπνζεηνύληαη γνλίδηα κε επηζπκεηέο
ηδηόηεηεο. Τν αλαζπλδπαζκέλν
πιαζκίδην εηζάγεηαη ζε θπηηθά θύηηαξα
ζε εηδηθέο εξγαζηεξηαθέο θαιιηέξγεηεο
θαη απηά δίλνπλ έλαλ λέν θπηηθό
νξγαληζκό πνπ κπνξεί θαη εθθξάδεη ην
μέλν γνλίδην. Τα διαγονιδιακά θυηά
κπνξνύλ θαη κεηαβηβάδνπλ ηηο λέεο
ηδηόηεηεο ζηνπο απνγόλνπο ηνπο.
Καηαπολέμηζη παραζίηων και ενηόμων
 Τα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά ζα δίλνπλ δπλαηόηεηα ζηνπο αγξόηεο:
o Να πξνθπιάζζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο από έληνκα θαη δηδάληα
o Να παξάγνπλ πξντόληα κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο κέρξη ηνλ θαηαλαισηή
 Κπξηόηεξα θπηά πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί είλαη ε ζόγηα, ην θαιακπόθη, ην βακβάθη, ν
θαπλόο θαη ε ειαηνθξάκβε
 Μεγάια πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηα έληνκα. Μεηά ηνλ
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Β΄ Παγθόζκην πόιεκν ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά εληνκνθηόλα, όκσο έγηλε θαηαλνεηό
όηη ήηαλ επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία θαη πξνθαινύζαλ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή.
 Τν βαθηήξην ηνπ εδάθνπο Bacillus thuringiensis παξάγεη κηα ηζρπξή ηνμίλε (CRY δελδνηνμίλε) πνπ θαηαζηξέθεη πνιιά έληνκα θαη ζθώιεθεο- ηζρπξόηεξε από ηα
εληνκνθηόλα. Δπνκέλσο ηα βαθηήξηα κπνξνύλ ηα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ εληόκσλ. Καιιηεξγνύληαη ζην εξγαζηήξην θαη θαηόπηλ ςεθάδνληαη
ζηνλ αγξό. Απηό είλαη δαπαλεξό γηαηί ηα βαθηήξηα δελ δνπλ γηα πνιύ ρξόλν θαη
ρξεηάδνληαη ζπλερείο ςεθαζκνί.
 Αξρηθά απνκνλώζεθε ην γνλίδην θαη θαηόπηλ κεηαθέξζεθε ζηα θπηά κε ηε βνήζεηα ηνπ
πιαζκηδίνπ Ti ηνπ Agrobacterium tumefaciens. Τα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα θπηά είλαη
πιένλ αλζεθηηθά ζε πνιιά έληνκα. Τν πξώην θπηό κε γνλίδην αλζεθηηθόηεηαο ζηα
έληνκα ήηαλ ην θαιακπόθη (πνηθηιίεο Bt).
Η ηροποποίηζη γενεηικού σλικού ζώων
 Γηαγνληδηαθά ιέγνληαη ηα δώα πνπ ηξνπνπνηήζεθε ην γελεηηθό ηνπο πιηθό κε πξνζζήθε
γνληδίσλ από άιιν είδνο. Η ζεκαληηθόηεξε κέζνδνο εηζαγσγήο μέλνπ DNA ζηα
θύηηαξα δώνπ είλαη ε κηθξνέγρπζε. Σε σάξηα δώνπ πνπ γνληκνπνηήζεθαλ ζην
εξγαζηήξην εηζάγεηαη κε ηε βνήζεηα κηθξνβειόλαο ην μέλν DNA πνπ ζπλήζσο
ελζσκαηώλεηαη ζε θάπνην από ηα ρξσκνζώκαηα ηνπ ππξήλα ηνπ δπγσηνύ ην νπνίν
ηνπνζεηείηαη ζηε κήηξα «ζεηήο» κεηέξαο. Η κηθξνέγρπζε είλαη ε κόλε
κέζνδνοδεκηνπξγίαο δηαγνληδηαθώλ αγειάδσλ, ρνίξσλ, πξνβάησλ θαη αηγώλ.
Φαρμακεσηικές πρωηεΐνες ζηο γάλα διαγονιδιακών ζώων
 Τα δηαγνληδηαθά δώα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξαγσγή
ζε κεγάιε πνζόηεηα ρξήζηκσλ πξσηετλώλ. Σε πνιιέο
πεξηπηώζεηο παξαγσγήο από βαθηήξηα νη πξσηεΐλεο δελ
είλαη αθξηβώο όκνηεο κε ηνπ αλζξώπνπ δηόηη ηα
βαθηήξηα δελ δηαζέηνπλ κεραληζκνύο ηξνπνπνίεζεο
ησλ πξσηετλώλ πνπ έρνπλ νη επθαξπσηηθνί. Η
παραγωγή θαρμακευηικών πρωηεϊνών από
διαγονιδιακά ζώα (Gene pharming) ππόζρεηαη πνιιά.
 Η πην επηηπρεκέλε εθαξκνγή γίλεηαη γηα ηελ παξαγσγή
α1-αληηζξπςίλεο (ΑΑΤ) από πξόβαηα. Φπζηνινγηθά ε
πξσηεΐλε απηή παξάγεηαη από ην ήπαξ ηνπ αλζξώπνπ
θαη ε έιιεηςή ηεο, απνηέιεζκα κεηάιιαμεο, νδεγεί ζε
πλεπκνληθό εκθύζεκα. Γηα ηελ παξαγσγή ηεο από ηα
πξόβαηα απνκνλώζεθε ην γνλίδην ηεο ΑΑΤ από ηνλ
άλζξσπν θαη κε κηθξνέγρπζε ηνπνζεηήζεθε ζε
γνληκνπνηεκέλν σάξην πξνβάηνπ πνπ θαηόπηλ
εκθπηεύηεθε ζε ζεηή κεηέξα. Γελλήζεθε έηζη ε Tracy ηεο νπνίαο νη απόγνλνη έρνπλ ην
γνλίδην θαη παξάγνπλ ηελ ΑΑΤ ζε κεγάια πνζά. Δθηόο από ηελ ΑΑΤ παξάγνληαη
παξνκνίσο θαη άιιεο πξσηεΐλεο όπσο ν παξάγνληαο IX πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκό
πήμεο ηνπ αίκαηνο θαη ρνξεγείηαη ζε όζνπο πάζρνπλ από αηκνξξνθηιία Β.
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 Τα ζηάδηα παξαγσγήο θαξκαθεπηηθήο αλζξώπηλεο πξσηεΐλεο από δηαγνληδηαθό δών
είλαη:
o Απνκόλσζε αλζξώπηλνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ θαξκαθεπηηθή πξσηεΐλε
o Μηθξνέγρπζε ηνπ γνληδίνπ ζηνλ ππξήλα γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ δώνπ
o Τνπνζέηεζε ηνπ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ δπγσηνύ ζε κήηξα ελήιηθνπ δώνπ γηα
θπνθνξία
o Γέλλεζε ηνπ δηαγνληδηαθνύ δώνπ
o Γηαζηαπξώζεηο ώζηε λα κεηαβηβαζηεί ζηνπο απνγόλνπο ηνπ δηαγνληδηαθνύ δώνπ ε
γελεηηθή πιεξνθνξία
o Παξαγσγή, θαζαξηζκόο θαη απνκόλσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο πξσηεΐλεο
 Η ρξήζε δηαγνληδηαθώλ θπηώλ θαη δώσλ πιενλεθηεί ησλ θιαζζηθώλ κεζόδσλ κε
δηαζηαπξώζεηο ζηα εμήο:
o Δπηινγή θαη πξνζζήθε κόλν επηζπκεηώλ ηδηνηήησλ κε δηαηήξεζε ησλ παιαηώλ
επηζπκεηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
o Ταρύηαηε παξαγσγή βειηησκέλσλ θπηώλ θαη δώσλ
Κλωνοποίηζη
 Τν 1997 εξεπλεηέο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Roselin ηεο
Σθσηίαο αλαθνίλσζαλ ηελ θισλνπνίεζε
πξνβάηνπ. Η Dolly δεκηνπξγήζεθε όηαλ ν
ππξήλαο ελόο θπηηάξνπ ηνπ καζηηθνύ αδέλα ελόο
εμάρξνλνπ πξόβαηνπ ηνπνζεηήζεθε ζην σάξην
άιινπ πξνβάηνπ από ην νπνίν είρε πξηλ αθαηξεζεί
ν ππξήλαο. Τν έκβξπν πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά
από 3-4 δηαηξέζεηο εκθπηεύηεθε ζηε κήηξα ζεηήο
κεηέξαο πνπ γέλλεζε ηελ Dolly.
 Δίρε πξνεγεζεί ηεο Dolly, θισλνπνίεζε ακθηβίσλ
από ην 1960. Παξόκνηα ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα θισλνπνίεζε ζειαζηηθώλ.
 Η θισλνπνίεζε κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζηε
δεκηνπξγία δηαγνληδηαθώλ δώσλ. Καζέλα
ζηνηρίδεη 1-2 εθαηνκκύξηα επξώ, ελώ ε
θισλνπνίεζε παξάγεη πνιιαπιά παλνκνηόηππα
δώα θαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο θαξκάθνπ.
Καηεςπγκέλα σάξηα ή ζπεξκαηνδσάξηα ή έκβξπα
δώσλ πνπ θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ κπνξνύλ
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα κεηαθεξζνύλ
ππξήλεο από απηά ζε σνθύηηαξα ηνπ είδνπο πνπ
καο ελδηαθέξεη θαη λα θπνθνξεζνύλ από δών
ζπγγεληθνύ είδνπο.
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