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Κευάλαια 7, 8, 9 
 
Θέμα 1ο    
 
Να κυκλώσετε την σωστή απάντηση σε καθεμία ερώτηση  
 
1. 1. Τα πβξηδώκαηα κπνξνύλ λα παξάγνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο 
α. ηλζνπιίλεο 
β. ηληεξθεξνλώλ 
γ. κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ 
δ. α1 - αληηζξπςίλεο 

Μνλάδεο 5 
 
2. Τα δηαγνληδηαθά δώα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή 
α. απμεηηθήο νξκόλεο 
β. κηθξνβηαθήο βηνκάδαο 
γ. λνπθιεηθώλ νμέσλ  
δ. ζαθράξσλ 

Μνλάδεο 5 
 
3. Τν πιαζκίδην Ti 
α. ππάξρεη ζε πνιιά είδε βαθηεξίσλ 
β. βξίζθεηαη ζην βαθηήξην Agrobacterium Tumefaciens 
γ. ελζσκαηώλεηαη ζην γελεηηθό πιηθό ησλ δσηθώλ θπηηάξσλ 
δ. απνκνλώλεηαη από ηνπο ηνύο 

Μνλάδεο 5 
 
4. Τν βαθηήξην Bacillus thuringiensis πνπ δεη ζην έδαθνο 
α. παξάγεη κηα ηζρπξή ηνμίλε 
β. εθθξίλεη κηα ρξήζηκε νξκόλε 
γ. επηβηώλεη γηα πνιύ ρξόλν 
δ. κνιύλεη ηα δηαγνληδηαθά δώα  

Μνλάδεο 5 
 
5. Καηά ηελ in vivo γνληδηαθή ζεξαπεία 
α. ηα θπζηνινγηθά γνλίδηα εηζάγνληαη θαηεπζείαλ ζηνλ νξγαληζκό. 
β. ηα θύηηαξα ηξνπνπνηνύληαη έμσ από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 
γ. γίλεηαη πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ. 
δ. ρξεζηκνπνηνύληαη σο θνξείο βαθηήξηα ή πξσηόδσα. 

Μνλάδεο 5 
 

Θέμα 2ο  
 
Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις  
 
1.. Πνηεο θάζεηο αλάπηπμεο παξαηεξνύληαη ζε κία θιεηζηή θαιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκώλ; Να 
ηηο πεξηγξάςεηε. 

Μνλάδεο  10 
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2. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
εηεξόηξνθσλ νξγαληζκώλ ?  
 

Μνλάδεο  7 
 
3. Δθηόο από ηα δηαγνληδηαθά δώα, από πνηνπο άιινπο νξγαληζκνύο είλαη δπλαηή ε 
παξαγσγή αλζξώπηλεο θαξκαθεπηηθήο πξσηετλεο θαη ζε πνην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ γελεηηθνύ 
θώδηθα νθείιεηαη απηή?  

Μνλάδεο 8 
 

Θέμα 3ο  
 
Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις  
 

    

1. Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ζηε γνληδηαθή ζεξαπεία ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδύκνπ απακηλάζε ηεο αδελνζίλεο ? 

Μνλάδεο 8 
 
2. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ελδύκνπ απηνύ θαη πνηα ηα ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα 
κε έιιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδύκνπ ? 

Μνλάδεο 6 
 
3. Γηαηί ε  ρξήζε ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζην άκεζν κέιινλ; 

Μνλάδεο 6 
 
4. Γηαηί ε «δηόξζσζε» κηαο γελεηηθήο βιάβεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε γνληδηαθή ζεξαπεία δελ 
κεηαβηβάδεηαη ζηνπο απνγόλνπο?   

Μνλάδεο 5 
 

Θέμα 4ο 

 
Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θισλνπνηεκέλνπ πξνβάηνπ – όπσο ήηαλ ε Dolly – ρξεζηκνπνηνύληαη 
3 πξόβαηα Α, Β, Γ. 
Από ην πξόβαην Α απνκνλώλεηαη ν ππξήλαο από θύηηαξν ησλ καζηηθώλ αδέλσλ 
Από έλα σάξην ηνπ πξνβάηνπ Β αθαηξείηαη ν ππξήλαο θαη ζηε ζέζε ηνπ εηζάγεηαη ν ππξήλαο 
ηνπ θπηηάξνπ από ην πξόβαην Α. Πξνθύπηεη έηζη έλα λέν θύηηαξν.  
Τν θύηηαξν απηό πθίζηαηαη ιίγεο δηαηξέζεηο θαη ην έκβξπν πνπ πξνθύπηεη εκθπηεύεηαη ζηε 
κήηξα ηνπ πξνβάηνπ Γ.  
Μεηά από ιίγνπο κήλεο γελληέηαη ην λέν πξόβαην (πξόβαην Γ) 
 
1. Πνην από ηα πξόβαηα Α, Β, Γ έρεη ηαπηόζεκν ππξεληθό DNA κε ην πξόβαην Γ θαη γηαηί? 
 

Μνλάδεο 7 
 
2. Πνην από ηα πξόβαηα Α, Β, Γ έρεη ηαπηόζεκν κηηνρνλδξηαθό DNA κε ην πξόβαην Γ θαη 
γηαηί? 

Μνλάδεο 7 
 
 

3. Με πνην ηξόπν ε θισλνπνίεζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία από ηελ εμαθάληζε 
δηαθόξσλ δσηθώλ νξγαληζκώλ ηνπ πιαλήηε καο? 

Μνλάδεο 6 
 
 
4. Γηαηί ε θισλνπνίεζε είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ δηαγνληδηαθώλ δώσλ? 

Μνλάδεο 5 


