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Ορηζκοί
 Βηοηετλοιογία= ζπλδπαζκόο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο, κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή ησλ
γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ από ηε κειέηε δσληαλώλ νξγαληζκώλ γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ
πξντόλησλ ζε επξεία θιίκαθα
 Φρόλος δηπιαζηαζκού= ξπζκόο αλάπηπμεο ελόο πιεζπζκνύ κηθξννξγαληζκώλ, δειαδή
ξπζκόο δηαίξεζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπο
 Θρεπηηθά ζσζηαηηθά= νπζίεο, όπσο ν άλζξαθαο, ην άδσην, κεηαιιηθά ηόληα θαη ην
λεξό, πνπ πξνκεζεύεηαη έλαο κηθξννξγαληζκόο από ην πεξηβάιινλ
 pH= επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ
 Παροσζία ή αποσζία Ο2= κπνξεί λα βνεζήζεη ή λα αλαζηείιεη ηελ αλάπηπμε ησλ
κηθξννξγαληζκώλ
 Υποτρεωηηθά αερόβηοη= κηθξννξγαληζκνί πνπ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο απαηηνύλ πςειή
ζπγθέληξσζε Ο2
 Προαηρεηηθά αερόβηοη = κηθξννξγαληζκνί πνπ παξνπζία Ο2 αλαπηύζζνληαη κε ηαρύηεξν
ξπζκό απ’ όηη απνπζία Ο2
 Υποτρεωηηθά αλαερόβηοη = κηθξννξγαληζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ην Ο2 είλαη ηνμηθό
 Θερκοθραζία= θαζνξίδεη ζεκαληηθά ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκώλ
 Θρεπηηθά σιηθά= ζηεξεά ή πγξά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
κηθξννξγαληζκώλ
 Άγαρ= πνιπζαθραξίηεο πνπ πξνέξρεηαη από θύθε
 Εκβοιηαζκός= δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαιιηέξγεηαο κε πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο
θπηηάξσλ ζην ζξεπηηθό πιηθό
 Ζσκωηήρες ή βηοαληηδραζηήρες= θαηάιιειεο ζπζθεπέο γηα θαιιηέξγεηα
κηθξννξγαληζκώλ ζε κεγάιε θιίκαθα (βηνκεραληθή θαιιηέξγεηα)
 Ζύκωζε= δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ ζε πγξό ζξεπηηθό πιηθό θάησ από
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο
 Βηοκάδα= ηα ίδηα ηα θύηηαξα ζαλ πξντόληα ηεο δύκσζεο
 Κιεηζηή θαιιηέργεηα= νξηζκέλε πνζόηεηα απνζηεηξσκέλνπ ζξεπηηθνύ πιηθνύ πνπ
εκβνιηάζηεθε κε ηελ αξρηθή θαιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκώλ ηνπνζεηεκέλα ζην βηναληηδξαζηήξα
 Λαλζάλοσζα θάζε= ρξνληθό δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζηηο
θαηλνύξγηεο ζπλζήθεο κε ζρεδόλ ζηαζεξό πιεζπζκό ησλ κηθξννξγαληζκώλ
 Εθζεηηθή θάζε= θάζε εθζεηηθήο αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκώλ
 Σηαηηθή θάζε= θάζε κε αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ιόγσ εμάληιεζεο θάπνηνπ ζξεπηηθνύ
ζπζηαηηθνύ ή ιόγσ ζπζζώξεπζεο ηνμηθώλ πξντόλησλ από ην κεηαβνιηζκό ηνπο
 Φάζε ζαλάηοσ= θάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ κηθξννξγαληζκώλ
 Σσλετής θαιιηέργεηα= θαιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκώλ κε ζπλερή ηξνθνδόηεζή ηεο κε
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη απνκάθξπλζε θπηηάξσλ θαη άρξεζησλ πξντόλησλ
 Τειηθή θαηεργαζία= δηεξγαζία θαζαξηζκνύ ηνπ πξντόληνο πνπ παξαιακβάλεηαη από ην
βηναληηδξαζηήξα
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Ιζηορηθά ζηοητεία
1957
1970
1975
1976
1978
1980
1982
1989
1990
1995
1996
1997
1998

Βακηήπια ανθεκηικά ζε ανηιβιοηικά
Απομόνυζη EcoR I
Τεσνολογία μονοκλυνικών ανηιζυμάηυν
Ιδιυηική εηαιπεία παπαγυγήρ πποφόνηυν με σπήζη αναζςνδςαζμένος DNA
Παπαγυγή από βακηήπια αναζςνδςαζμένηρ ανθπώπινηρ ζυμαηοζηαηίνηρ
Νόμορ για μεηαθοπά ηεσνογνυζίαρ
Άδεια σπήζηρ αναζςνδςαζμένηρ ανθπώπινηρ ινζοςλίνηρ για διαβηηικούρ
Έναπξη ππογπάμμαηορ σαπηογπάθηζηρ ανθπώπινος γονιδιώμαηορ
Πειπαμαηική γονιδιακή θεπαπεία για έλλειτη απαμινάζηρ αδενοζίνηρ (ADA)
Aποκπςπηογπάθηζη γονιδιώμαηορ βακηηπίος (Haemophilus influenzae)
Aποκπςπηογπάθηζη εςκαπςυηικού γονιδιώμαηορ (Saccharomyces cerevisae)
Κλυνοποίηζη πποβάηος Dolly
Aποκπςπηογπάθηζη γονιδιώμαηορ πολςκύηηαπος (Caenorhabditis elegans)
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