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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1Ο

Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και
δίπλα του τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.

1. Στις κλειστές καλλιέργειες οι μικροοργανισμοί βρίσκονται συνεχώς σε
εκθετική φάση ανάπτυξης.

Μονάδες 2

2. Ένας κλώνος  Β- λεμφοκυττάρων μπορεί να παράγει πολλά διαφορετικά
αντισώματα.

Μονάδες 2

3. Τα μονοκλωνικά αντισώματα δε χρησιμοποιούνται για την καταστροφή
καρκινικών κυττάρων, διότι στην εξωτερική επιφάνεια αυτών δεν υπάρχουν
αντιγόνα.

Μονάδες 2

4. Τα διαγονιδιακά φυτά δε μεταβιβάζουν τις νέες ιδιότητες στους απογόνους
Μονάδες 2

5. Το πλασμίδιο Τι ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων.
Μονάδες 2

Β. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση :

1. Οι ιντερφερόνες που χρησιμοποιεί σήμερα ο άνθρωπος είναι δυνατόν να
παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από

α. κύτταρα ανθρώπου.
β. κύτταρα ζώων.
γ. γενετικά τροποποιημένα βακτήρια.
δ. φυτικά κύτταρα.

Mονάδες 3
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2. Κατά τη λανθάνουσα φάση, σε μια κλειστή καλλιέργεια, ο πληθυσμός των
μικροοργανισμών

α. παραμένει σχεδόν σταθερός.
β. χαρακτηρίζεται από αυξομειώσεις.
γ. αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς.
δ. αυξάνεται σταθερά.

Mονάδες 3

3. Εχ vivo ονομάζεται η γονιδιακή θεραπεία κατά την οποία
α. τα κύτταρα τροποποιούνται έξω από τον οργανισμό και εισάγονται πάλι

σ΄ αυτόν.
β. τα κύτταρα τροποποιούνται μέσα στον οργανισμό του ασθενούς..
γ. τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο.
δ. τα κύτταρα συντήκονται με αντισώματα.

Mονάδες 3

4. Η μικροέγχυση είναι μέθοδος:
α. παραγωγής διαγονιδιακών ζώων.
β. εισαγωγής ξένου DNA σε ιούς.
γ. παραγωγής διαγονιδιακών φυτών.
δ. παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Mονάδες 3

5. Στα θρεπτικά συστατικά όλων των μικροοργανισμών περιλαμβάνονται
απαραιτήτως:

α. οι υδατάνθρακες.
β. το νερό.
γ. ορμόνες.
δ. πρωτεΐνες.

Mονάδες 3
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ΘΕΜΑ 2Ο

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών
σε μια μικροβιακή καλλιέργεια και με ποιο τρόπο;

Μονάδες 8

2. Πώς αντιμετωπίζεται η κυστική ίνωση με γονιδιακή θεραπεία ;

Μονάδες 10

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης διαγονιδιακών ζώων
και φυτών για την αύξηση της ζωικής και φυτικής παραγωγής έναντι της
κλασικής μεθόδου των διασταυρώσεων;

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3Ο

Α. Τι είναι οι ιντερφερόνες, τι προκαλούν και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ασθενειών;

Μονάδες 7

Β. Ποια βήματα απαιτούνται για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής
πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο;

Μονάδες 7

Γ. Ποιος ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων ως ανοσοδιαγνωστικά;

Μονάδες 6

Δ. Γιατί η γονιδιακή θεραπεία που γίνεται στο γονιδίωμα σωματικών
κυττάρων δε μεταβιβάζεται στους απογόνους; Σε ποια περίπτωση μπορεί να
μεταβιβαστεί στους απογόνους και να είναι μόνιμη;

Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 4Ο

Μία κληρονομική ασθένεια οφείλεται στη δυσλειτουργία δύο διαφορετικών τύπων
κυττάρων του οργανισμού.
Στον πρώτο τύπο κυττάρων δεν παράγεται μία ουσία που κωδικοποιείται από δύο
ζεύγη γονιδίων.
Στο δεύτερο τύπο κυττάρων δεν παράγεται μία ουσία που κωδικοποιείται από ένα
ζεύγος γονιδίων.
Γίνεται προσπάθεια για γονιδιακή θεραπεία της ασθένειας αυτής.

1. Πόσα γονίδια πρέπει να απομονωθούν από φυσιολογικό κύτταρο- δότη;

Μονάδες 6
2. Πόσοι φορείς πρέπει να χρησιμοποιηθούν;

Μονάδες 5

3. Πώς αλλιώς με τις μεθόδους της Βιοτεχνολογίας είναι δυνατόν αυτές οι
ουσίες να υπάρχουν σε αφθονία για τους ασθενείς; Στην περίπτωση αυτή τι θα
αναζητήσουμε και πόσα κύτταρα- δότες θα χρησιμοποιηθούν;

Μονάδες 8

4. Ποια η διαφορά μεταξύ ex-vivo και in-vivo γονιδιακής θεραπείας; Τι
ονομάζεται διαμόλυνση;

Μονάδες 6

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


