
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ον 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ 

 Την διαδικασία δημιουργίας ανασυνδυασμένου πλασμιδίου και γενικότερα ανασυνδυασμένου DNA, 
πολύ καλά. 

 Το γεγονός ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε περισσότερες 
εκτάσεις και να εκθρέψουμε περισσότερα ζώα, η δημιουργία περισσότερης τροφής μπορεί να γίνει 
αποκλειστικά και μόνο με την αύξηση της παραγωγής ανά άτομο ή ανά μονάδα επιφάνειας.  

 Το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί στον άνθρωπο και στο περιβάλλον η υπερβολική χρήση 
των εντομοκτόνων. 

 Τι είναι φαρμακευτικές πρωτεΐνες, την διαδικασία παραγωγής τους από τα βακτήρια  και τα  μει-
ονεκτήματα που έχει αυτή.  

 Τι είναι κλώνος και τι κλωνοποίηση. 
 Ότι γονιμοποιημένο ωάριο και ζυγωτό είναι το ίδιο πράγμα. 
 Ότι τα ζυγωτά περιέχουν μιτοχόνδρια μητρικής προέλευσης μόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ον 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ MΑΘΩ 

1. Η αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, κρίνεται απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι ανά-
γκες διατροφής του ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού πάνω στη γη. 

2. Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μπορούν να συμβάλλουν στο παραπάνω στόχο με τις ελεγχόμενες 
διασταυρώσεις φυτών και ζώων. 

3. Επιλέγονται δηλαδή φυτά και ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως μεγάλο μέγεθος καρ-
πών, ή μεγάλη παραγωγή κρέατος και διασταυρώνονται. 

4. Ο τρόπος είναι χρονοβόρος και επίπονος επειδή δεν μεταβιβάζονται πάντοτε οι επιθυμητές ιδιό-
τητες, ή ακόμα επειδή πολλές φορές μαζί με τις επιθυμητές ιδιότητες μεταβιβάζονται και ανεπι-
θύμητες. 

5. Τα παραπάνω προβλήματα ξεπερνιούνται με την γενετική μηχανική η οποία δίνει την ικανότητα 
της απευθείας προσθήκης γονιδίων στο γονιδίωμα των οργανισμών. Έτσι και οι επιθυμητές ιδιό-
τητες μεταφέρονται και ανεπιθύμητες ιδιότητες δεν εμφανίζονται στους απογόνους. 

6. Φυτά και ζώα που τροποποιείται το γενετικό τους υλικό με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής 
λέγονται διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιημένα. 

7. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα διαγονιδιακά και τα γενετικά τροποποιημένα δεν είναι οπωσδήποτε ι-
σοδύναμοι όροι. Στα διαγονιδιακά σημαίνει ότι έχουν μεταφερθεί γονίδια από άλλο είδος οργανι-
σμού, ενώ στα γενετικά τροποποιημένα μπορεί να γίνει μεταφορά γονιδίων από το ίδιο είδος ή και 
από υγιή κύτταρα του ίδιου οργανισμού(π.χ στην γονιδιακή θεραπεία). 

8. Η δημιουργία διαγονιδιακών φυτών και ζώων είχε πολύ θετικές επιπτώσεις αλλά παράλληλα δη-
μιούργησε ένα τεράστιο προβληματισμό γύρω από τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία του αν-
θρώπου και στο περιβάλλον. 

9. Σε κάθε περίπτωση δημιουργίας διαγονιδιακών οργανισμών απαιτείται κάποιος μεταφορέας του 
επιθυμητού γονιδίου στο γονιδίωμα του οργανισμού που θα τροποποιηθεί. 

10. Στη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών μεταφορέας είναι το πλασμίδιο Ti(tumor inducing factor). 
Αυτό υπάρχει φυσιολογικά στο βακτήριο του εδάφους Agro bacterium tumefaciens , από το ο-
ποίο μεταφέρεται στα φυτικά κύτταρα, ενσωματώνεται στο γενετικό τους υλικό και δημιουργεί ε-
ξογκώματα στο σώμα των φυτών. 

11. Το πλασμίδιο απομονώθηκε και με την κατάλληλη περιοριστική ενδονουκλεάση κόβεται στη θέση 
του καρκινικού γονιδίου. Έτσι μετατρέπεται σε γραμμικό και είναι έτοιμο να δεχτεί το γονίδιο που 
θέλουμε να ενσωματώσουμε και επί πλέον καταστρέφεται το καρκινικό γονίδιο. 

12. Το τροποποιημένο πλασμίδιο δεν εισάγεται σε φυτικά κύτταρα στη φύση, αλλά σε φυτικά κύτταρα 
που αναπτύσσονται σε ειδικές κυτταροκαλιέργειες στο εργαστήριο. 

13. Τα διαγονιδιακά φυτά μεταβιβάζουν τις νέες ιδιότητες στους απογόνους τους, αντίθετα από τα 
άτομα που έχουν υποστεί γονιδιακή θεραπεία. 

14. Εκτός από την αύξηση της παραγωγής, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά έχουν ακόμα και τις εξής 
δυνατότητες: α)προφυλάσσονται αποτελεσματικά από τα έντομα και τα ζιζάνια και β) παράγουν 
προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το χωράφι μέχρι και τον καταναλωτή. 

15. Τα έντομα ήταν πάντοτε μια τεράστια απειλή για τα φυτά. Αντιμετωπίστηκαν αρχικά με χημική ε-
ντομοκτόνα, τα οποία όμως καταστρέφουν το περιβάλλον και προκαλούν και προβλήματα υγείας 
στον άνθρωπο. 

16. Στη προσπάθεια της αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων για την αντιμετώπιση των εντόμων οι επι-
στήμονες ανακαλύπτουν ότι ένα βακτήριο του εδάφους το Bacillus thuringiencis παράγει μια ισχυ-
ρότατη τοξίνη που μπορεί να σκοτώσει σκώληκες και έντομα και είναι 80.000 φορές πιο δραστική 
από πολλά εντομοκτόνα. 
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17. Η αρχική ιδέα να πολλαπλασιάζεται το βακτήριο σε βιοαντιδραστήρες και στη συνέχεια να ψεκάζο-

νται με αυτό οι καλλιέργειες, αποδεικνύεται ασύμφορη γιατί ο μικροοργανισμός ζει πολύ λίγο και οι 
ψεκασμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά. 

18. Στη συνέχεια η βιοτεχνολογία δίνει τη λύση, με την απομόνωση του γονιδίου που είναι υπεύθυνο 
για την παραγωγή της τοξίνης από το βακτήριο, την ενσωμάτωση του γονιδίου αυτού στο πλασμί-
διο Ti και τη μεταφορά του στα φυτικά κύτταρα. Έτσι δημιουργούνται φυτά που είναι από μόνα 
τους ανθεκτικά στα έντομα αφού έχουν τα ίδια την ικανότητα να παράγουν την τοξίνη.  

19. Η δημιουργία διαγονιδιακών φυτών με ανθεκτικότητα στα έντομα έχει και το αρνητικό αποτέλεσμα 
της καταστροφής από τα φυτά αυτά ακόμα και των ωφέλιμων εντόμων. 

20. Τα τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα στα έντομα αποτελούν τα φυτά ποικιλίας Bt. 
21. Για την δημιουργία διαγονιδιακών ζώων, από τις πολλές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν, αυτή που κυρίως εφαρμόζεται είναι η μικροέγχυση. 
22. Στη διαδικασία αυτή το γονίδιο της επιθυμητής ιδιότητας μεταφέρεται στο πυρήνα γονιμοποιημέ-

νων  ωαρίων  στο εργαστήριο με ειδικές μικροβελόνες. 
23. Το τροποποιημένο ζυγωτό τοποθετείται στη μήτρα θετής μητέρας για κυοφορία. 
24. Έτσι λοιπόν για την δημιουργία διαγονιδιακού ζώου χρειαζόμαστε 4 άλλους ζωικούς οργανισμούς. 

Το αρσενικό και θηλυκό από τα οποία απομονώθηκαν το σπερματοζωάριο και το ωάριο αντίστοιχα 
για την δημιουργία του ζυγωτού, το ζώο από το οποίο απομονώθηκε το γονίδιο της επιθυμητής ι-
διότητας και το θηλυκό που χρησιμοποιείται στη κυοφορία. Από αυτά μόνο το τελευταίο δεν δίνει 
καμία ιδιότητα στο διαγονιδιακό ζώο. 

25. Η μικροέγχυση είναι η αποκλειστική μέθοδος για την δημιουργία διαγονιδιακών αγελάδων, χοίρων 
προβάτων και αιγών. 

26. Η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα στηρίχτηκε σαν ιδέα στο γεγονός 
ότι τα βακτήρια που είχαν ως τότε χρησιμοποιηθεί, δεν μπορούσαν να παράγουν την ανθρώπινη 
πρωτεΐνη στη τελική της μορφή. 

27. Τα ζώα που χρησιμοποιούνται για τον παραπάνω στόχο είναι αγελάδες και πρόβατα, και οι φαρμα-
κευτικές πρωτεΐνες απομονώνονται από το γάλα των ζώων αυτών. 

28. Η παραγωγή των φαρμακευτικών πρωτεϊνών από διαγονιδιακά ζώα έχει και άλλα θετικά: π.χ δεν 
χρειάζεται όλη η επίπονη διαδικασία της μετατροπής mRNA σε cDNA, η δημιουργία δίκλωνου 
DNA, ο μετασχηματισμός βακτηρίων και η επιλογή του κατάλληλου κλώνου, αφού στα διαγονιδιακά 
ζώα μεταφέρεται κατευθείαν το γονίδιο της πρωτεΐνης από τον άνθρωπο. 

29. Η τροποποίηση των κυττάρων των μαστικών αδένων στα ζώα είναι σχετικά εύκολη αφού τα κύτ-
ταρα αυτά είναι μάλλον αδιαφοροποίητα. 

30. Η πρώτη πρωτεΐνη που παράχθηκε με τη μέθοδο αυτή είναι η α1- αντιθρυψίνη, μια πρωτεΐνη που 
παράγεται από το ήπαρ του ανθρώπου και η απουσία της σαν συνέπεια μετάλλαξης μπορεί να προ-
καλέσει το εμφύσημα. 

31. Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος βοήθησε πάρα πολύ την παραπάνω διαδικασία, 
αφού είναι εύκολο πια να απομονώνουμε από το ανθρώπινο γονιδίωμα το γονίδιο της πρωτεΐνης 
που θέλουμε. 

32. Για την παραγωγή της φαρμακευτικής πρωτεΐνης από το γάλα, χρειαζόμαστε ένα μεγάλο αριθμό 
διαγονιδιακών θηλυκών ζώων. Έτσι τα πρώτα διαγονιδιακά, ένα θηλυκό και ένα αρσενικό διασταυ-
ρώνονται πολλές φορές για να πάρουμε πολλά διαγονιδιακά ζώα. 

33. Η φαρμακευτική πρωτεΐνη μετά την απομόνωσή της πρέπει να καθαριστεί, πριν χρησιμοποιηθεί. 
34. Η δημιουργία των διαγονιδιακών ζώων ήταν το αμέσως προηγούμενο βήμα από την κλωνοποίηση. 

Η Dolly δημιουργήθηκε όταν ο πυρήνας του μαστικού αδένα ενός εξάχρονου προβάτου, τοποθετή-
θηκε στο ωάριο ενός άλλου προβάτου από το οποίο  είχε προηγούμενα αφαιρεθεί ο πυρήνας του. 

35. Η κλωνοποίηση είναι μια χρήσιμη μέθοδος στη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων, αφού πολλαπλα-
σιάζεται ο αριθμός τους χωρίς την ανάγκη των διασταυρώσεων. 
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36.  Η κλωνοποίηση επίσης μπορεί να αποδειχτεί θετική στη προσπάθεια αποφυγής της εξαφάνισης 

διαφόρων ειδών ζώων. 
37. Η Dolly και κάθε κλωνοποιημένο ζώο, έχει στα μιτοχόνδριά του το γενετικό υλικό του θηλυκού 

ζώου από το οποίο χρησιμοποιήθηκε το ωάριο στη κλωνοποίηση. 
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