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ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ

Οριζμοί
 Επιλογή= δηαινγή θπηώλ ή δώσλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (κέγεζνο,
αλζεθηηθόηεηα θ.ά.) κε ζθνπό λα δηαζηαπξσζνύλ γηα λα πξνθύςνπλ απόγνλνη κε
επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά
 Διαγονιδιακά ή γενεηικά ηροποποιημένα= θπηά ή δώα πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή
αιιαγή κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ Γελεηηθήο Μεραληθήο
 Πλαζμίδιο Ti= (tumor inducing factor) πιαζκίδην ηνπ βαθηεξίνπ ηνπ εδάθνπο
Agrobacterium tumefaciens ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα κνιύλεη θπηηθά θύηηαξα
ελζσκαηώλνληαο ην γελεηηθό ηνπ πιηθό ζε απηά δεκηνπξγώληαο όγθνπο ζην θπηηθό ζώκα
 Διαγονιδιακά θσηά= θπηά πνπ πεξηέρνπλ μέλν γνλίδην θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα
κεηαβηβάδνπλ ηηο λέεο ηδηόηεηεο ζηνπο απνγόλνπο ηνπο
 Διαγονιδιακά ζώα = δώα ζηα νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην γελεηηθό πιηθό ηνπο κε ηελ
πξνζζήθε γνληδίσλ από θάπνην άιιν είδνο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή
ρξήζηκσλ πξσηετλώλ ζε κεγάιε πνζόηεηα
 Μικροέγτσζη= εηζαγσγή μέλνπ DNA κε εηδηθή κηθξνβειόλα ζε σάξηα δώνπ πνπ έρνπλ
γνληκνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην
 Gene pharming= παξαγσγή θαξκαθεπηηθώλ πξσηετλώλ από δηαγνληδηαθά δώα
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΡΩΣΔΪΝΔ ΑΠΟ
ΓΙΑΓΟΝΙΓΙΑΚΑ ΕΩΑ

Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (θπηά ή δώα) γηα θάπνηεο ηδηόηεηεο
Οργανιζμός
Τροποποίηζη
Ιδιόηηηα

Πξωηεΐλεο

Αζζέλεηα
αθραξώδεο δηαβήηεο

δ. αληνρή ζε ηνύο

Ιλζνπιίλε
Παξάγνληεο VIII &
IX

δ

ε. δηαθνξνπνίεζε

tPA

Θξόκβσζε, Έκθξαγκα

Καιακπόθη

α, β, δ, ε, ζη

ζη. αληίζηαζε ζε κύθεηεο

Καξθίλνο

Διαηνθξάκβε

α, β, γ, δ

δ. παξαγωγή θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ

Παηάηα

β, δ, ε, δ, ε

ε. αληνρή ζε βαθηήξηα

Ρύδη

α, γ, ε

ζ. αληνρή ζε παγεηό

όγηα

β, ε

η. θαζπζηέξεζε ωξίκαλζεο

Φξάνπια

β, ζ

ηα. ηαρύηεξε αλάπηπμε

Ιληεξθεξόλεο
Γηακεκβξαληθόο
ξπζκηζηήο
α1 αληηζξπςίλε
(ΑΑΣ)
Παξάγνληαο CD4

αθραξόηεπηια

β, δ, ε

ηβ. γνλίδηα γηα αζζέλεηεο

Απμεηηθή νξκόλε

Αρνλδξνπιαζία

ηγ. αληνρή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο

Μειηά

α

α. ηνμίλε πνπ ζθνηώλεη έληνκα

Λάραλν

β

β. αληνρή ζε δηδαληνθηόλα

Βακβάθη

α, β

γ. αληνρή ζε αληηβηνηηθά

Αγγνύξη

δ

Κνπλνππίδη

Καπλόο

α, β, γ, δ, ε, ζη, ζ

Σνκάηα

α, β, δ, ε, ζη, ζ, η

Αγειάδα

δ, ηα

Αίγα

δ

Γνπξνύλη

δ, ηα, ηβ

νινκόο

ηα, ηγ

Πξόβαην

δ

Πέζηξνθα

ηα

Bacillus
Thuringiensis

ΠΙΣΙΛΑΔΗ ΒΑΙΛΗ

Αηκνξξνθηιία Α & Β

Κπζηηθή ίλσζε
Πλεπκνληθό εκθύζεκα
AIDS

Agrobacterium
tumefaciens
ελαληίνλ θπηηάξσλ
θαξόηνπ

Όγθνο θπηνύ
(αζζέλεηα Crown Gall)
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