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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  

 

 

Θέμα 1ο  

 
A.  Για τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό της φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της.  

 
1.   To άγαρ  

α. αποτελεί πηγή αζώτου για τους μικροοργανισμούς.  
β. είναι απαραίτητο για την αποστείρωση των καλλιεργειών.  
γ. συμμετέχει στην απομόνωση των προϊόντων της κα λλιέργειας.  
δ. είναι ένας πολυσακχαρίτης.  

 
 
2.   Τα κύτταρα του καλαμποκιού Bt 

α. περιέχουν το γονίδιο της ισχυρής τοξίνης του βακτηρίου Bacillus     
thuringiensis .  
β. χρησιμοποιούνται σαν ξενιστές για ανασυνδυασμένα πλασμίδια  
γ. περιέχουν γονίδια που τα καθιστούν ανθεκτικά στον παγετό  
δ. δημιουργούνται με τη διαδικασία της μικροέγχυσης.  

 
 
3.  Η “διόρθωση” μιας γενετικής βλάβης που επιτυγχάνεται με τη  γονιδιακή 

θεραπεία δεν μεταβιβάζεται στους απογόνους γιατί  
α. οι γενετικά τροποποιημένοι γαμέτες χάνουν την ικανότητα      
γονιμοποίησης.  
β. γίνεται μόνο σε σωματικά κύτταρα.  
γ. αφορά μόνο αυτοσωμικά γονίδια.  
δ. δε μπορεί να γίνει σε διαφοροποιημένα κύτταρα.  

 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4.   Για  την παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων χρησιμοποιούνται  
α. ερυθρά αιμοσφαίρια και Β -λεμφοκύτταρα  
β. Τ-λεμφοκύτταρα και ηπατικά κύτταρα.  
γ. Β-λεμφοκύτταρα και καρκινικά κύτταρα.  
δ. καρκινικά κύτταρα και ερυθρά αιμοσφαίρια.  

 
 
5.  Το πλασμίδιο Ti  

α. απομονώνεται από το βακτήριο Bacillus thuringiensis .  
β. απομονώνεται από το βακτήριο Escherichia coli .  
γ. ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων.  
δ. ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των ζωικών κυττάρων.  

                                                                                                Μονάδες  25 
 
 

Θέμα 2ο  

 
Ο καρυότυπος που ακολουθεί προέκυψε κατά τη διεξαγωγή προγεννητικού 
ελέγχου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.  Ποια ανωμαλία παρατηρείτε στον καρυότυπο αυτό; (μονάδες 3)   

Πως χαρακτηρίζεται γενικότερα και αλλά και ειδικότερα η περίπτωση αυτή;  
(μονάδες 4)   

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ανωμαλίας αυτής για τα άτομα που τη φέρουν;  
(μονάδες 3)  

                                                                                                 Μονάδες  10  
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β.  Ποιες φυσιολογικές αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου  γνωρίζετε;   (μονάδες  3).  
Ποια είναι η δομή της καθεμιάς; (μονάδες 6)  
Ποια/ες από αυτές χρησιμοποιούνται σαν κριτήριο για κάποιες 
αιμοσφαιρινοπάθειες; Να εξηγήσετε πως αξιολογούνται σε κάθε 
περίπτωση. (μονάδες 6)  

 

                                                                                                 Mονάδες  15  
 
 

Θέμα 3ο  

 
Α.  Για την παραγωγή του προδρόμου μορίου της ινσουλίνης, δηλαδή της προϊνσουλίνης, 

κατάλληλα τροποποιημένα κύτταρα Escherichia coli καλλιεργήθηκαν σε 
βιοαντιδραστήρα. Η απεικόνιση της μεταβολής του πληθυσμού του βακτηρίου (Ν) σε 
σχέση με τον χρόνο (t) έδωσε το παρακάτω διάγραμμα:  

 
 

 

 
 
 
 
Α.  Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκαν τα βακτήρια Escherichia 

coli που μπορούν να παράγουν την προϊνσουλίνη. 
                                                                                                     Μονάδες 7 

 
Β.  Με βάση το διάγραμμα αυτό, να χαρακτηρίσετε τον τύπο της καλλιέργειας και να 

περιγράψετε τις φάσεις της.  
Μονάδες  6 

  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ.  Σε ποια συνήθως χρονικά διαστήματα της καλλιέργειας των βακτηρίων αναμένεται να 
παραχθεί η προϊνσουλίνη; (μονάδες 3)  
Αφού παραλάβουμε την προϊνσουλίνη από τον βιοαντιδραστήρα, πώς θα την 
μετατρέψουμε σε ινσουλίνη; (μονάδες 2) 

Μονάδες  5 
 

Δ.  Να περιγράψετε μια άλλη μέθοδο της βιοτεχνολογίας με την οποία είναι δυνατή η 
παραγωγή ανθρώπινης ινσουλίνης.  

                                                                                                     Μονάδες  7 
  

 
 

Θέμα 4ο  

 
Α.  Ποια προβλήματα  αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που πάσχουν από κυστική 

ίνωση;  
                                                                                                   Μονάδες  3 

 
Β.  Γυναίκα φορέας κυστικής ίνωσης και αιμορροφιλίας Α  παντρεύεται άντρα 

επίσης φορέα κυστικής ίνωσης, ο οποίος έχει φυσιολογική πήξη αίματος και 
αποκτούν ένα παιδί.    
Ποια πιθανότητα υπάρχει να πάσχει αυτό το παιδί και από τις δύο 
ασθένειες;  

                                                                                                    Μονάδες  6          
 
Γ.  Πως θα μπορούσαν οι γονείς να γνωρίζουν αν το παιδί τους πάσχει από τις 

ασθένειες αυτές πριν από τη γέννησή του;  
                                                                                                    Μονάδες  8 

 
Δ.  Με ποιο τρόπο θα μπορούσε το παιδί αυτό να θεραπευτεί από την κυστική 

ίνωση;   
                                                                                                    Μονάδες  8 

 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


