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ΘΕΜΑ 1Ο  
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 
έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συµπληρώνει 
σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 
1.   Εμβολιασμός είναι  

α.  η απομάκρυνση άχρηστων υλικών από μια καλλιέργεια. 
β.  η αποστείρωση του θρεπτικού υλικού. 

     γ.  η προσθήκη συστατικών σε μια καλλιέργεια.   
δ.  η προσθήκη  μικρής ποσότητας μικροοργανισμών σε θρεπτικό υλικό.   

                                                                                                         Μονάδες   5  
 
2.   Σε μια συνεχή καλλιέργεια  Ε.coli η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται στους  

α.  28ο C. 
β.  32ο C.    
γ.   37ο C.   
δ.   42ο C .   

                                                                                                          Μονάδες   5  
3.  To άγαρ  

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

 
                                                                                                          Μονάδες   5 

  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
4.  Η  μικροέγχυση  αποτελεί τεχνική  

α. in vivo γονιδιακής θεραπείας.  
β. ex vivo γονιδιακής θερπείας.  
γ. δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων.  
δ. δημιουργίας διαγονιδιακών φυτών.  

                                                                                                          Μονάδες   5 
 

5.   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.  

                                                                                                           Μονάδες  5  
 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Πως μπορούμε να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι κλωνοποιημένου DNA σε 
μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη;  

                                                                                               Μονάδες  7 
       
2.  Τι είναι και πού οφείλεται η κυστική ίνωση; (μονάδες 4)  
       Ποια είναι η διαδικασία που εφαρμόστηκε για τη γονιδιακή θεραπεία της  

κυστικής ίνωσης το 1993; (μονάδες 6)  
                                                                                                           Μονάδες 10  

3.  Ποια διαδικασία ακολούθησαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Roselin της     
Σκωτίας για τη δημιουργία ενός κλωνοποιημένου προβάτου;  

                                                                                                            Μονάδες   8 
 

 
 

      

 
 
 
 
 

  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Για την παραγωγή του προδρόμου μορίου της ινσουλίνης, δηλαδή της προϊνσουλίνης, 
κατάλληλα μετασχηματισμένα 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:  
 

 

 

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

περιγράψετε τις φάσεις της και τις αλλαγές στον πληθυσμό των βακτηρίων σε κάθε φάση 
της.  

                                                                                                                                               Μονάδες  6 

  
2.  Σε ποια συνήθως χρονικά διαστήματα της καλλιέργειας των βακτηρίων αναμένεται να 

παραχθεί η προϊνσουλίνη; (μονάδες 2) Αφού παραλάβουμε την προϊνσουλίνη από τον 
βιοαντιδραστήρα, πώς θα την μετατρέψουμε σε ινσουλίνη; (μονάδες 2) 

                                                                                                                                                 Μονάδες  4 

  
3.  Ποια είναι η δομή, (μονάδες 2) ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος της ινσουλίνης (μονάδες 

2) και ποια ασθένεια προκαλεί η μείωση ή η έλλειψή της; (μονάδες 2) 
                                                                                                             Μονάδες 6 
 
 

4.   Να περιγράψετε μια εναλλακτική μέθοδο παραγωγής ινσουλίνης με τις  
μεθόδους της βιοτεχνολογίας  (μονάδες 5).  

     Ποια από τις δύο μεθόδους πλεονεκτεί; Να δικαιολογήσετε την απάντησή   
σας (μονάδες 4)   

                                                                                                            Μονάδες 9  

                                                                                                              



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ 4Ο  

1.   Στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων που προέρχονται  το non Hodgkin 
οζώδες  λέμφωμα έχει εντοπιστεί  το αντιγόνο CD20, το οποίο δεν υπάρχει 
στην επιφάνεια των φυσιολογικών κυττάρων. Για το αυτό το καρκινικό 
αντιγόνο έχει κατασκευαστεί το μονοκλωνικό αντίσωμα Rituximab 
(ριτουξιμάμπη).  

 
α.  Να περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραγωγή του  

Rituximab. 
                                                                                                      Μονάδες  8 
β. Πως θα  εφαρμοστεί το   Rituximab στη θεραπεία ατόμων που πάσχουν  από 

non Hodgkin οζώδες λέμφωμα ;  
                                                                                                       Μονάδες  7  

 
2.   Δίνονται τα παρακάτω πλασμίδια, στα οποία σημειώνονται τα σημεία που αντιστοιχούν 

στις θέσεις στόχους της Ε.coRI (A) , στη θέση των γονιδίων ανθεκτικότητας στα 
αντιβιοτικά πενικιλλίνη (Β) και στρεπτομυκίνη (Γ) και η θέση έναρξης της αντιγραφής του 
πλασμιδίου (Δ). Να εξηγήσετε ποιο πλασμίδιο θα χρησιμοποιούσατε σαν φορέα 
κλωνοποίησης, με ποιες προϋποθέσεις  και τους λόγους για τους οποίους απορρίψατε 
τα άλλα. 
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Μονάδες  10 
 

 

 

 

 
 

 

 


