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o Τα υβριδώματα σχηματίζονται ύστερα από σύντηξη με καρκινικά κύτταρα των Β-λεμφοκυττάρων του 
ποντικού και όχι του ανθρώπου. 

o Η προϊνσουλίνη είναι ένα ενιαίο πεπτίδιο, ενώ η ινσουλίνη αποτελείται από δύο πεπτίδια που 
συνδέονται μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς. 

o Οι ιντερφερόνες παράγονται με παρόμοια μέθοδο με αυτήν της ινσουλίνης από βακτήρια, απλά αρχικά 
στο εργαστήριο μολύνονται ανθρώπινα κύτταρα με ιούς ώστε να παράγουν ιντερφερόνες. 

o Στα δύο πεπτίδια Α και Β υπάρχουν 49 πεπτιδικοί δεσμοί. 20 στο Α πεπτίδιο και 29 στο Β πεπτίδιο. 
o Για ένα αντιγόνο μπορούν να παραχθούν πολλά διαφορετικά αντισώματα. Για έναν αντιγονικό 

καθοριστή όμως μπορούν να παραχθούν μόνο όμοια αντισώματα (μονοκλωνικά αντισώματα). 
o Τα ένζυμα που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία παραγωγής ινσουλίνης από γενετικά τροποποιημένα 

βακτήρια είναι η αντίστροφη μεταγραφάση, η DNA πολυμεράση, οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες, η DNA 
δεσμάση και το ένζυμο μετατροπής της προϊνσουλίνης σε ινσουλίνη. 

o Τα αντισώματα και οι ιντερφερόνες είναι πρωτεΐνες. 
o Η γονιδιακή θεραπεία εφαρμόζεται σε σωματικά κύτταρα και όχι σε γεννητικά. Άρα δε μεταβιβάζεται 

στους απογόνους.  
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o Το γονίδιο για μία επιθυμητή ιδιότητα τοποθετείται μέσα στο γονίδιο με ογκογόνο δράση του 
πλασμιδίου Τi με σκοπό να απενεργοποιηθεί η δράση του ογκογονιδίου. 

o Για τη δημιουργία ενός διαγονιδιακού ζώου απαιτούνται 4 διαφορετικοί οργανισμοί: ο φυσιολογικός 
πατέρας, η φυσιολογική μητέρα, το ζώο από το οποίο λαμβάνεται το γονίδιο με την επιθυμητή ιδιότητα 
και η θετή μητέρα. 

o Για τη δημιουργία ενός οργανισμού κλώνου απαιτούνται 3 διαφορετικοί οργανισμοί: ο οργανισμός από 
τον οποίο θα ληφθεί ο πυρήνας των μαστικών του κυττάρων, ο οργανισμός από τον οποίο θα ληφθεί το 
απύρηνο ωάριο και τέλος ο οργανισμός που θα κυοφορήσει το έμβρυο. 

o Το κλωνοποιημένο ζώο κληρονομεί το μιτοχονδριακό DNA του οργανισμού από το οποίο παραλήφθηκε 
το ωάριο. 

o Η θετή μητέρα δε μεταβιβάζει γενετικές πληροφορίες στα έμβρυα που κυοφορεί. 
o Είναι λάθος να χρησιμοποιούμε τον όρο «μεταλλαγμένοι οργανισμοί» γιατί οι μεταλλάξεις είναι 

γενετικές αλλαγές που γίνονται σε κάποιο τυχαίο σημείο του DNA χωρίς να ελέγχονται από τον άνθρωπο. 
Αντίθετα, είναι ορθός ο όρος «γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί», αφού η γενετική αλλαγή ελέγχεται 
από τον άνθρωπο μέσω των μεθόδων της Γενετικής Μηχανικής. 

 


