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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ 

 

 
ΤΛΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Γομή και λειηοςπγία ηων νοςκλεϊνικών οξέων    

Γνκηθά ζηνηρεία ηωλ λνπθιεϊληθώλ νμέωλ-Ννπθιενηίδηα     

Η δνκή ηνπ DNA – H δηπιή έιηθα ηωλ Watson-Crick     

Η δνκή ηνπ RNA          

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ RNA         

Μεηνπζίωζε θαη πβξηδηζκόο         

 

Η ανηιγπαθή ηος DNA 

Ο «εκηζπληεξεηηθόο» ηξόπνο αληηγξαθήο ηνπ DNA      

Η ζύλζεζε ηνπ DNA          

Σα ζεκεία έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο        

H θαηεύζπλζε ζύλζεζεο ηνπ DNA        

Η ζύλζεζε ηνπ πξνπνξεπόκελνπ θαη ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ θιώλνπ    

Οη πξωηεΐλεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηε δηράια αληηγξαθήο     

Δπηδηόξζωζε ηνπ DNA         

 

H μεηαγπαθή ηος DNA        

Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ κεηαγξαθήο θαη αληηγξαθήο    

Σα ηξία ζηάδηα ηεο κεηαγξαθήο        

Η κεηαγξαθή θαη ε ωξίκαλζε ηνπ RNA ζηα επθαξπωηηθά θύηηαξα  

πλαξκνιόγεζε ή κάηηζκα ηνπ RNA        

Αλαζηνιείο ηεο κεηαγξαθήο         

 

Ο γενεηικόρ κώδικαρ         
Tα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γελεηηθνύ θώδηθα      

Σν πιαίζην αλάγλωζεο         

Ο ξόινο ηωλ κνξίωλ tRNA ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο  

Μεηαιιάμεηο           

 

Η ζύνθεζη ηων ππωηεϊνών (Μεηάθπαζη)       

Σα ξηβνζώκαηα          

Η θαηεύζπλζε ηεο κεηάθξαζεο ηνπ mRNA       

Η έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο         

Η επηκήθπλζε ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο       

Ο ηεξκαηηζκόο ηεο κεηάθξαζεο        

Σα αληηβηνηηθά ωο αλαζηνιείο ηεο πξωηεϊληθήο ζύλζεζεο     

     

Η πύθμιζη ηηρ έκθπαζηρ ηων γονιδίων     
Σξόπνη ειέγρνπ ηεο έθθξαζεο ηωλ γνληδίωλ       

Ρπζκηζηηθέο αιιεινπρίεο θαη ξπζκηζηηθέο πξωηεΐλεο     

Ο έιεγρνο ηεο κεηαγξαθήο ζηα βαθηήξηα       

Ο έιεγρνο ηεο κεηαγξαθήο ζηνπο επθαξπωηηθνύο νξγαληζκνύο    



Σεσνικέρ ανάλςζηρ ηος DNA       

Oη πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο        

Γηαρωξηζκόο κνξίωλ DNA κε ειεθηξνθόξεζε      

Τβξηδηζκόο λνπθιεϊληθώλ νμέωλ         

H αιπζηδωηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (PCR)     

Πνιπκνξθηζκόο ηεκαρίωλ πεξηνξηζκέλνπ κήθνπο (RFLP)     

  

 

Πποηεινόμενο ζύγγπαμμα: 

- 

 

 

ΤΛΗ ΓΔΝΔΣΙΚΗ 

 
Μνξθνινγία, δνκή θαη ζύλζεζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ 

Λεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ 

Υξωκαηνζωκηθέο αλωκαιίεο 

Υαξηνγξάθεζε ηνπ γνληδηώκαηνο 

 

Σα πεηξάκαηα θαη νη λόκνη ηνπ Mendel 

ρέζεηο ζηε δξάζε ηωλ γνληδίωλ 

ύλδεζε κεηαμύ γνληδίωλ 

ρέζε θύινπ θαη θιεξνλόκεζεο 

Θαλαηεθόξα γνλίδηα 

 

Τπνινγηζκόο ηεο ζπρλόηεηαο ηωλ γνληδίωλ ζηνπο πιεζπζκνύο 

Καλόλαο ηωλ Hardy-Weinberg 

Απνθιίζεηο από ηελ ηζνξξνπία Hardy-Weinberg 

 

Δπίδξαζε γελνηύπνπ θαη πεξηβάιινληνο ζηηο απνδόζεηο ηωλ δώωλ 

Τπνινγηζκόο ρξήζηκωλ ζηαηηζηηθώλ κεγεζώλ 

Γελεηηθέο ζπγγέλεηεο κεηαμύ δώωλ 

Γελεηηθέο παξάκεηξνη ραξαθηεξηζηηθώλ κε θηελνηξνθηθό ελδηαθέξνλ 

Δθηίκεζε ηωλ γελεηηθώλ αμηώλ ηωλ δώωλ 

Δθηίκεζε ηεο παξαγωγηθήο ηθαλόηεηαο ηωλ δώωλ 

 

Δληνπηζκόο θνξέωλ ππνηειώλ γνληδίωλ ζηα δώα 

 

 

 

Πποηεινόμενο ζύγγπαμμα:  
 

«Βαζηθέο Αξρέο ηεο Γελεηηθήο θαη Κιεξνλκηθόηεηα» Γ. Μπάλνο 

Δθδόζεηο ύγρξνλε Παηδεία 


