
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Δομή και λειτουργία των νουκλεϊνικών οξέων    

Δομικά στοιχεία των νουκλεϊνικών οξέων-Νουκλεοτίδια     

Η δομή του DNA – H διπλή έλικα των Watson-Crick     

Η δομή του RNA          

Οι λειτουργίες του RNA         

Μετουσίωση και υβριδισμός         

 

Η αντιγραφή του DNA 

Ο «ημισυντηρητικός» τρόπος αντιγραφής του DNA      

Η σύνθεση του DNA          

Τα σημεία έναρξης της αντιγραφής        

H κατεύθυνση σύνθεσης του DNA        

Η σύνθεση του προπορευόμενου και του καθυστερημένου κλώνου    

Οι πρωτεΐνες που συνεργάζονται στη διχάλα αντιγραφής     

Επιδιόρθωση του DNA         

 

H μεταγραφή του DNA        

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μεταγραφής και αντιγραφής    

Τα τρία στάδια της μεταγραφής        

Η μεταγραφή και η ωρίμανση του RNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα  

Συναρμολόγηση ή μάτισμα του RNA        

Αναστολείς της μεταγραφής         

 

Ο γενετικός κώδικας         

Tα κύρια χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα      

Το πλαίσιο ανάγνωσης         

Ο ρόλος των μορίων tRNA στη διαδικασία της μετάφρασης  

Μεταλλάξεις           

 

Η σύνθεση των πρωτεϊνών (Μετάφραση)       

Τα ριβοσώματα          

Η κατεύθυνση της μετάφρασης του mRNA       



Η έναρξη της μετάφρασης         

Η επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας       

Ο τερματισμός της μετάφρασης        

Τα αντιβιοτικά ως αναστολείς της πρωτεϊνικής σύνθεσης     

     

Η ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων     

Τρόποι ελέγχου της έκφρασης των γονιδίων       

Ρυθμιστικές αλληλουχίες και ρυθμιστικές πρωτεΐνες     

Ο έλεγχος της μεταγραφής στα βακτήρια       

Ο έλεγχος της μεταγραφής στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς    

 

Τεχνικές ανάλυσης του DNA       

Oι περιοριστικές ενδονουκλεάσες        

Διαχωρισμός μορίων DNA με ηλεκτροφόρηση      

Υβριδισμός νουκλεϊνικών οξέων        

Κλωνοποίηση του DNA          

H αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR)     

Πολυμορφισμός τεμαχίων περιορισμένου μήκους (RFLP)     

Προσδιορισμός της αλληλουχίας του DNA (DNA sequencing)   

 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

 

Δομικές και αριθμητικές ανωμαλίες των χρωματοσωμάτων. 

 

Χαρτογράφηση του γονιδιώματος, είδη γονιδιακών χαρτών, εφαρμογές. 

 

Πειράματα του Mendel. Έννοιες της διάσπασης και της ανεξάρτητης κληρονόμησης 

των γονιδίων. Περιγραφή του τρόπου που προκύπτουν οι γενοτυπικές αναλογίες. 

 

Σχέσεις στη δράση των αλληλόμορφων γονιδίων: κυριαρχία, μονοϋβριδισμός, 

πολυυβριδισμός, μονόπλευρη κληρονόμηση, μερική κυριαρχία, υπερκυριαρχία. 

 



Σχέσεις στη δράση μη αλληλόμορφων γονιδίων. Περιγραφή σχέσεων επίστασης. 

Επίδραση στις φαινοτυπικές αναλογίες. 

 

Σύνδεση και ανταλλαγή γονιδίων. Μέθοδοι εξακρίβωσης της σύνδεσης των γονιδίων 

και υπολογισμού του ποσοστού ανταλλαγής. Δράση των θανατηφόρων γονιδίων. 

 

Σχέση φύλου και κληρονόμησης. Φυλοσύνδετα, μερικώς φυλοσύνδετα, ολανδρικά 

και ολογυνικά γονίδια. Φυλοεπηρεαζόμενα και φυλοπεριοριζόμενα χαρακτηριστικά. 

Ολιγογονιδιακά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την κτηνοτροφία 

 

Υπολογισμός της συχνότητας των γονιδίων και των γενοτύπων. Κανόνας ισορροπίας 

Hardy-Weinberg σε συνθήκες τυχαίας σύζευξης. Προϋποθέσεις ισχύος του κανόνα. 

 

Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης της ισορροπίας Hardy-Weinberg σε ένα 

πληθυσμό. Υπολογισμός των γονιδιακών συχνοτήτων σε περιπτώσεις πολλαπλών 

αλληλομόρφων ή φυλοσύνδετων γονιδίων. 

 

Επίδραση της φυσικής επιλογής, των μεταλλάξεων, της γενετικής παρέκκλισης και 

της μετανάστευσης στη συχνότητα των γονιδίων. 

  

Σύγκριση ολιγογονιδιακών και πολυγονιδιακών (ποσοτικών) χαρακτηριστικών. 

Σχέσεις γενοτύπου-περιβάλλοντος και αλληλεπιδράσεις στην έκφραση των 

ποσοτικών χαρακτηριστικών. Περιγραφή της προσθετικής δράσης των γονιδίων. 

Παραλλακτικότητα και διακύμανση γενετικών αξιών και φαινοτυπικών τιμών των 

ζώων.  

 

Περιγραφή των γενετικών παραμέτρων των χαρακτηριστικών: κληρονομησιμότητα, 

επαναληπτικότητα, γενετική συσχέτιση. Πλειοτροπισμός. 

 

Μελέτη γενεαλογικών δένδρων και εκτίμηση γενετικών συγγενειών μεταξύ ατόμων. 

 

Εφαρμογές της γενετικής-Ανίχνευση φορέων υποτελών γονιδίων. 

        


