
Τίτλος Μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

2106ΜΒΓ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2 έτος / Γ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Δράκου Κατερίνα 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (3ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος 
Η κατανόηση των βασικών αρχών της μοριακής βιολογίας και της γενετικής. 

Η μελέτη των ιδιοτήτων του γενετικού υλικού και των τρόπων μεταβίβασής 

του. Η κατανόηση του τρόπου έκφρασης της γενετικής πληροφορίας 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

- κατανοήσουν την αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού με διάφορους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, στην 

έκφραση της γενετικής πληροφορίας 

- κατανοήσουν τον τρόπο έκφρασης της κωδικοποιημένης γενετικής 

πληροφορίας  

Προαπαιτούμενα Βιολογία Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

 Εισαγωγή στη μοριακή βιολογία και τη γενετική: Ορισμοί, ιστορική 

αναδρομή, αντικείμενο μελέτης  

Τεχνικές έρευνας της μοριακής βιολογίας: Expression 

cloning,Polymerase chain reaction(PCR), Gel electrophoresis, Southern 

blotting, Northern blotting, Western blotting, DNA microarray  

Κληρονομικότητα και γενετική: Εισαγωγή στις έννοιες της 

κληρονομικότητας και της γενετικής, πολλαπλασιασμός – αναπαραγωγή – 

γονιμοποίηση  

Το μόριο του DNA: μοντέλο της διπλής έλικας, δομή και λειτουργικότητά 



του, δομή χρωματίνης (ιστόνες – μη ιστόνες, ετεροχρωματίνη, ευχρωματίνη, 

νουκλεοσώματα)  

Το μόριο του RNA: δομή, μορφές, λειτουργικότητα  

Τύποι κυτταρικής διαίρεσης: Μίτωση, μείωση  

Γενετικό υλικό: Γονίδια, χρωμοσώματα (δομή – μορφή), ιδιότητες γενετικού 

υλικού, κατηγορίες χρωμοσωμάτων (φυλετικά – αυτοσωμικά), φυλοσύνδετη 

κληρονομικότητα, κατηγορίες γονιδίων (φυλοσύνδετα, ατελώς φυλοσύνδετα, 

ολανδρικά, φυλοπεριορισμένα, φυλοεπηρεαζόμενα, θνησιγόνα, 

συμβάλλοντα, ουδέτερα), αλληλεπίδραση γενετικού υλικού με το 

περιβάλλον  

Μηχανισμοί μεταβίβασης γενετικού υλικού: Μεντελισμός, νόμοι του 

Μέντελ και επεξήγησή τους  

Μεταλλάξεις: Είδη μεταλλάξεων (γονιδιακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες), χιασματυπία   

Η γενετική πληροφορία σε μοριακό επίπεδο: τρόποι έκφρασης γενετικής 

πληροφορίας, βασικό δόγμα της βιολογίας  

Αντιγραφή – μεταγραφή: περιγραφή των πρώτων σταδίων έκφρασης της 

γενετικής πληροφορίας, διαφορές – ομοιότητες  

Έκφραση γενετικής πληροφορίας: τα τρία είδη του RNA, διαδικασία 

πρωτεϊνοσύνθεσης  

Γενετική μηχανική: περιγραφή τεχνικής, πλασμίδιο, ανασυνδυασμένο 

DNA, σχηματισμός κλώνων, εφαρμογές  

 

Ασκήσεις: Ασκήσεις γενετικής, μέθοδοι μελέτης και διαχωρισμού DNA 

 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος.  

Βιβλιογραφία Κύριο Διδακτικό Βιβλίο:  

1. Molecular Biology of cell. Tayloe and Francis group, Garland Science, 

2005 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

2. Γονιδιακή ρύθμιση και ειδικά θέματα Μοριακής Βιολογίας, Θ. Τζαβάρας, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 



3. Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία (τόμοι ενότητα 1η και 2η ), Γ. 

Παγουλάτος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

4. Molecular Biology, Robert F. Weaver, Τhe McGraw-Hill Companies 

(2007) 

5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, Λ.Χ. Μαργαρίτης, Β.Κ Γαλανόπουλος et.al, 

Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 1989 

6. Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία, Ρ. Λεκανίδου, Σ. Τσιτήλου, Γ. Ροδάκης 

(1998) 

7. Εισαγωγή στη σύγχρονη Γενετική, Σταμάτης Αλαχιώτης, Σ. 

Αθανασόπουλος-Σ. Παπαδούμης και ΣΙΑ Ε.Ε. 

Αξιολόγηση Τελική εξέταση: 60% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


