
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
1. Είναι πάντοτε ένα γονίδιο μεγαλύτερο σε μήκος από ένα νουκλεόσωμα; 
2. Γιατί στο πείραμα των Hershey και Chase επιλέχτηκαν για ιχνηθέτηση τα στοιχεία θείο και φώσφορος; 
3. Θα μπορούσε να οφείλεται σε μετασχηματισμό το αποτέλεσμα των πειραμάτων του Griffith; 
4. πως μπορούμε από τον καρυότυπο να ελέγξουμε αν ένας οργανισμός είναι απλοειδής ή διπλοειδής; Θα 

μπορούσαμε να δούμε τον καρυότυπο ενός γαμέτη; 
5. Που εντοπίζονται τα δυο νουκλεϊνικά οξέα σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο; Πόσοι τύποι από το καθένα υ-

πάρχουν; Τι ξέρετε για την αναλογία αζωτούχων βάσεων σε καθένα από αυτά; 
6. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ ενός ινιδίου χρωματίνης και ενός χρωμοσώματος; 
7. Θα μπορούσα να ορίσω σαν γονιδίωμα το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού; 
8. Θα μπορούσε ένα μικρό τμήμα DNA να αποτελείται μόνο από Αδενίνη; 
9. Τι καθορίζει τη σταθερότητα ενός μορίου DNA σε κάθε προσπάθεια αποδιάταξής του; 
10. Σε τι μοιάζουν φωσφοδιεστερικός και πολυπεπτιδικός δεσμός; Ποια τα ελεύθερα άκρα μιας πολυπεπτιδι-

κής και μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας; 
11. Πόσα πράγματα καθορίζει η αναλογία Α+Τ/C+G; 
12. Σε πόσα πράγματα μπορούν να διαφέρουν μεταξύ τους δυο μόρια DNA; 
13. Πως αποδεικνύεται ο φυλοκαθοριστικός ρόλος του Υ χρωμοσώματος; 
14. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε ένα βακτήριο να χάσει την ανθεκτικότητά του σε ένα αντιβιοτικό; 
15. Η αντιγραφή του DNA μπορεί να σχηματίσει οποιοδήποτε αριθμό μορίων; 
16. Αριθμός υποκινητών και αριθμός γονιδίων. 
17. Είναι ασυνεχή ή διακεκομμένα όλα τα γονίδια των ευκαρυωτικών κυττάρων; 
18.  Τι κοινό έχουν ο πεπτιδικός και ο φωσφοδιεστερικός δεσμός; 
19. Ποια από τις παρακάτω διεργασίες δεν αφορά το DNA: αντιγραφή, μεταγραφή, αντίστροφη μεταγραφή, 

μετάφραση, μετασχηματισμός, ανασυνδυασμός, ανασχηματισμός, μετάλλαξη, ενσωμάτωση, υβριδοποίη-
ση, αποδιάταξη, κλωνοποίηση. 

20. Να αναφέρετε όλα τα ένζυμα που έχουν σαν υπόστρωμα το DNA και την διαδικασία που καταλύουν. 
21. Να αναφέρετε όλους τις δυνατές κατηγορίες γονιδίων. 
22. Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην μεταγραφή και την αντίστροφη μεταγραφή. 
23. Ποια θα μπορούσαμε να ορίσουμε σαν όρια του γονιδίου και ποια σαν όρια του m RNA; 
24. Από πού προκύπτει ένα m RNA; Τι θα προκύψει από τη μεταγραφή ενός m RNA; 
25. Η DNA πολυμεράση φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να σπάει δεσμούς υδρογόνου; 
26. Να αναφέρετε όλες τις νουκλεοπρωτεΐνες που γνωρίζετε, την σύσταση και τον βιολογικό τους ρόλο. 
27. Ποιο κωδικόνιο είναι αδύνατον να υπάρχει πάνω από μια φορά σε κάθε γονίδιο; 
28. Να αναφέρετε όλους τους λόγους για τους οποίους ο αριθμός των αμινοξέων μιας πολυπεπτιδικής αλυσί-

δας  είναι κατά πολύ μικρότερος του 1/3 του αριθμού νουκλεοτιδίων του γονιδίου, δεδομένου ότι ο γενε-
τικός  κώδικας είναι τριαδικός. 

29. ένα γονίδιο αντιστοιχεί σε μια πρωτεΐνη; Σχολιάστε, αναρωτηθείτε, προτείνετε. 
30. Πειραματικά δεδομένα που υποστηρίζουν την καθολικότητα του γενετικού κώδικα. 
31. Η αντιγραφή δημιουργεί μόρια DNA πανομοιότυπα με τα αρχικά οπωσδήποτε; 
32. Ομοιότητα πριμοσώματος και αντίστροφης μεταγραφάσης. 
33.  Τι κοινό απαιτούν για την πραγματοποίηση τους αντιγραφή, μεταγραφή και μετάφραση; Είναι δυνατόν 

κάποιες ή όλες να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε κάποια κύτταρα; 
34. Πόσα διαφορετικά μόρια μεταφορικού RNA μπορούν να μεταφέρουν το ίδιο αμινοξύ; 
35. Πόσους υποκινητές έχει ένα οπερόνιο; 
36. Αριθμητικά σε ένα πρόδρομο m RNA ποια είναι περισσότερα, τα εσώνια ή τα εξώνια; 
37. Υπάρχουν γονίδια που μπορούν να εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπου; 
38. Για ποιο είδος  RNA θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δεν μεταβάλλεται η ποσότητά του σε ένα κύττα-

ρο; 
39. Τι είναι το πολύσωμα; Σε ποια κύτταρα σχηματίζεται; Ποιος είναι ο ρόλος του; 
40. Πως βρίσκω το πρώτο αμινοξύ μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας; 
41. Ποιο τμήμα του οπερονίου εκφράζεται συνεχώς; 
42. Τα ένζυμα της αντιγραφής, πιστεύεται ότι υπάρχουν συνεχώς σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο; Δικαιολογεί-

στε πλήρως την απάντησή σας. 
43. Ποια η σχέση των μεταγραφικών παραγόντων με την ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης; 
44. Ποιοι παράγοντες συνολικά θα μπορούσαν να αποτρέψουν την διαδικασία της μεταγραφής; 
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45. Ποιο γεγονός μας οδηγεί στο συμπέρασμα για την ύπαρξη αμετάφραστων περιοχών και στα προκαρυωτι-

κά m RNA; 
46. Τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει η απουσία των συνώνυμων κωδικονίων; 
47. Να αναφέρετε όλες τις περιπτώσεις σχηματισμού υδρογονικών δεσμών μεταξύ DNA-DNA, DNA-RNA,και 

RNA-RNA. 
48. Τι κοινό έχουν οι αλληλουχίες λήξης και οι παράγοντες απελευθέρωσης; 
49. Να αναφέρετε όλες τις γνωστές σας τροποποιήσεις με τις οποίες μια πολυπεπτιδική αλυσίδα μετατρέπεται 

σε πρωτεϊνικό μόριο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. 
50. Τι είναι κλώνος; Αναφέρατε όλες τις περιπτώσεις κλωνοποίησης που γνωρίζετε. 
51. Τι είναι μετασχηματισμός; Αναφέρατε όλες τις γνωστές σας περιπτώσεις μετασχηματισμού. 
52. Με ποια ένζυμα της αντιγραφής φαίνεται να έχουν κοινούς ρόλους οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες και 

γιατί; 
53. Τι είναι φορείς κλωνοποίησης; Ποια ιδιότητά τους εκμεταλλευόμαστε; Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους οι 

χρησιμοποιούμενοι φορείς; 
54. Τι περιορισμοί υπάρχουν σε σχέση με τις θέσεις αναγνώρισης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης σε ένα 

φορέα κλωνοποίησης; 
55. Πόσες γονιδιωματικές βιβλιοθήκες έχει ο άνθρωπος; Πόσους κλώνους διαθέτει κάθε μια; 
56. Σε τι είδους καλλιέργεια πιστεύετε ότι γίνεται ο μετασχηματισμός και σε τι η διάκριση των κλώνων; Δικαι-

ολογείστε όσο είναι δυνατόν την απάντησή σας. 
57. Ποια ένζυμα θα σας ήταν απαραίτητα για την επιλογή του κατάλληλου κλώνου από μια γονιδιωματική βι-

βλιοθήκη; 
58. Τι είναι υβριδοποίηση; Τεχνητές και φυσικές περιπτώσεις υβριδοποίησης. 
59. Πόσες c DNA βιβλιοθήκες έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός; 
60. σε τι μπορεί να διαφέρουν οι γονιδιωματικές και σε τι οι c DNA βιβλιοθήκες δυο ανθρώπων; 
61. Διαφορές γονιδιωματικής και c DNA βιβλιοθήκης. 
62. Τι είδους δεσμούς και πόσους καταστρέφει κάθε περιοριστική ενδονουκλεάση; 
63. Από τι εξαρτάται ο αριθμός των τμημάτων DNA που θα προκύψουν από την δράση περιοριστικής ενδο-

νουκλεάσης στο γονιδίωμα ενός οργανισμού; 
64. Δυνατότητες της γενετικής μηχανικής 
65. Τι είναι σωστό για ένα πλασμίδιο; Ενσωματώνεται σε γενετικό υλικό ή ενσωματώνει γενετικό υλικό; Δικαι-

ολογείστε την απάντησή σας. 
66. Αριθμητική σχέση τμημάτων DNA  και πλασμιδίων, ανασυνδυασμένων πλασμιδίων και βακτηρίων. 
67. Τι είδους βακτήρια χρησιμοποιούνται κατά τον μετασχηματισμό; 
68. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης φάγων, γιατί δεν απαιτείται ειδική κατεργασία των βακτηρίων για την εί-

σοδό του ανασυνδυασμένου φορέα κλωνοποίησης σε αυτά; 
69. Μετασχηματισμένα βακτήρια με φάγους μπορούν να διακριθούν χάρη στην ανθεκτικότητα που εμφανί-

ζουν σε αντιβιοτικά; 
70. Η P.C.R μπορεί να εφαρμοστεί για την κλωνοποίηση οποιοδήποτε είδους νουκλεϊνικού οξέος; 
71. Πως με τη χρήση περιοριστικής ενδονουκλεάσης θα διαπιστώσουμε αν: ένα πλασμίδιο είναι ανασυνδυα-

σμένο ή όχι; Ένα φυτικό κύτταρο έχει μολυνθεί από κάποιο ρετροϊό. 
72. Σε φυσιολογικές και μη καταστάσεις, αναφέρατε περιπτώσεις όπου: α) ένα γονίδιο δεν έχει αλληλόμορφο, 

β) ένα γονίδιο έχει περισσότερα από ένα αλληλόμορφα, γ)ένα γονίδιο υπάρχει περισσότερες από δυο φο-
ρές στο γονότυπο ενός ατόμου. 

73. Από τι καθορίζεται ο φαινότυπος; Αναφέρατε συγκεκριμένα παραδείγματα αλληλεπίδρασης γονότυπου 
και περιβάλλοντος. 

74. Να αναφέρετε πως κάτω από φυσιολογικές συνθήκες μπορώ από τα αποτελέσματα μιας διασταύρωσης να 
καταλάβω: α) την υπολειπόμενη αυτοσωμική κληρονομικότητα β) την αυτοσωμική επικρατή κληρονομικό-
τητα, γ) φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, δ) θνησιγόνο γονίδιο. 

75. Σε ποια περίπτωση γονιδίων δεν χρειάζεται διασταύρωση ελέγχου; 
76. Να προσδιορίσετε το σύνολο των πληροφοριών από μια φαινοτυπική αναλογία 3:1. 
77. Ποιας διαδικασίας είναι αποτέλεσμα οι νόμοι του Μέντελ; Με ποιες προϋποθέσεις ισχύει ο καθένας από 

τους δυο; 
78. Σε αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα, από γονείς φορείς ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί 

παιδί που πάσχει, και ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί κορίτσι που πάσχει. 
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79. Τι πληροφορίες δίνει συνολικά ένα γενεαλογικό δέντρο; 
80. Σε ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού δεν περιέχονται αλληλόμορφα γονίδια; 
81. Πως μπορώ να προβλέψω την φαινοτυπική αναλογία σε μια διασταύρωση διυβριδισμού; 
82. Ποιες ιδιότητες εμφανίζονται πιο συχνά στα αρσενικά άτομα; Γιατί; 
83. Τι σημαίνει ο όρος υβρίδιο στην κληρονομικότητα; 
84. Γιατί κατά κανόνα τα αγόρια έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με την μητέρα τους; 
85. Με ποιους κληρονομικούς χαρακτήρες και πως μπορούμε να κάνουμε έλεγχο πατρότητας στον άνθρωπο; 
86. Να κάνετε όλες τις δυνατές διασταυρώσεις ελέγχου στην κληρονομικότητα δυο χαρακτήρων. 
87. Γιατί στην αιμομιξία αυξάνει η πιθανότητα γέννησης παιδιών με γενετικές ασθένειες; 
88. Σε ποιες περιπτώσεις διασταυρώσεων μελετάμε οπωσδήποτε και το φύλο των απογόνων; 
89. Σε ποιες περιπτώσεις ο φαινότυπος δεν αποκαλύπτει το γονότυπο; 
90. Ποιες μεταλλάξεις οδηγούν σε αλλαγή του αριθμού των γονιδίων; 
91. Είναι δυνατόν γονιδιακή μετάλλαξη να προκαλέσει αλλαγή στη ποσότητα του γενετικού υλικού;   
92. Είναι δυνατόν άτομο  να πάσχει από δυο χρωμοσωμικές ανωμαλίες και να έχει φυσιολογικό αριθμό χρω-

μοσωμάτων; Πως θα μπορούσε να γεννηθεί ένα τέτοιο άτομο; 
93. Ποιος ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός χρωμοσωμάτων που μπορεί να περιέχει ένας αν-

θρώπινος γαμέτης; 
94.  Τι κοινά έχουν η φαινυλκετονουρία και ο αλφισμός; 
95. Διαφορές α και β θαλασσαιμίας. 
96. Γιατί δεν είναι δυνατόν το ίδιο άτομο να πάσχει από β θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία; 
97. Υπάρχει γνωστή περίπτωση διπλασιασμού του γενετικού υλικού στον άνθρωπο; 
98. Σωματικό κύτταρο ανθρώπου με 47 χρωμοσώματα, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ανήκει σε άντρα ή σε 

γυναίκα; Πως μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε; 
99. Στους απογόνους ποιου φύλου μπορεί να εμφανιστεί μια γονιδιακή μετάλλαξη: α) στο χρωμόσωμα Χ, β) 

στο χρωμόσωμα Ψ, γ) στο μιτοχονδριακό DNA; 
100. Γιατί οι μεταλλάξεις των φυλοσύνδετων γονιδίων στον άνθρωπο είναι ευκολότερο να εκδηλωθούν; Μπο-

ρείτε να προβλέψετε και άλλα είδη μεταλλάξεων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία; 
101. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τη καμπύλη πληθυσμού των βακτηρίων E. Coli που αναπτύσσονται σε 

θρεπτικό υλικό που περιέχει γλυκόζη και λακτόζη. 
102. Σε γραφική παράσταση που δίνει τις μεταβολές συγκέντρωσης του οξυγόνου, να προσαρμόσετε τις μετα-

βολές πληθυσμού των τριών ειδών μικροοργανισμών. 
103.  Πως η στατική φάση μιας καλλιέργειας μπορεί να αντικατασταθεί από μια νέα εκθετική φάση; 
104.  Με ποιος προϋποθέσεις δυο μικροοργανισμοί διαφορετικών ειδών μπορούν να καλλιεργηθούν στο ίδιο 

θρεπτικό υλικό; 
105. Γιατί αφού το άγαρ είναι πολυσακχαρίτης η καλλιέργεια χρειάζεται και άλλη πηγή άνθρακα; 
106. Είναι σωστή η πρόταση: «ένας μικροοργανισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε θερμοκρασία μόνο 37ο Κελσί-

ου»; 
107. Για ένα βακτήριο που μολύνει το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου: τι είδους συνθήκες καλλιέργειας 

(αναερόβιες ή αερόβιες) θα προτιμούσατε και ποια πηγή άνθρακα θα χρησιμοποιούσατε στην καλλιέργει-
α;  

108. Σε τι μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους οι κλειστές καλλιέργειες δυο διαφορετικών μικροοργανισμών; 
109. Να περιγράψετε τα βήματα για την δημιουργία μιας βακτηριακής  καλλιέργειας: α) για άμεση χρήση, β) 

για χρήση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 
110. Σε μια κλειστή καλλιέργεια, η παραλαβή προϊόντων σε ποια φάση γίνεται και γιατί; 
111. Να συνδυάσετε τις έννοιες: βακτηριακή καλλιέργεια, κλώνος και αποικία. 
112. Γιατί είναι απαραίτητο το νερό σαν συστατικό μιας καλλιέργειας; 
113. Ποια τα πλεονεκτήματα μιας στερεής καλλιέργειας; Γιατί στους βιοαντιδραστήρες γίνεται καλλιέργεια σε 

υγρό θρεπτικό υλικό; 
114.  Μια από τις εμπειρικές εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας, είναι η παραγωγή κρασιού από το μούστο των 

σταφυλιών. Καλύτερης ποιότητας κρασί θα δώσει μούστος αποστειρωμένος ή όχι και γιατί; 
115. Γιατί στις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας πρέπει να χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός μικροοργανισμών; 
116. Επισημάνατε μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε δυο βακτηριακές καλλιέργειες που η μια θα χρησιμο-

ποιηθεί για την παραγωγή αντιβιοτικού και η άλλη για την παραγωγή φαρμακευτικής πρωτεΐνης. 
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117. Να εξηγήσετε για ποιους λόγους συνολικά μια βακτηριακή καλλιέργεια δεν είναι σε θέση να παράγει μια 

ανθρώπινη πρωτεΐνη. 
118. Περιγράψτε αναλυτικά την διαδικασία παραγωγής ανθρώπινης ινσουλίνης από βακτήρια.(τεχνικές, φο-

ρείς, ένζυμα, υλικά). 
119. Τι είναι κλώνος Β-λεμφοκυττάρων; Πως σχηματίζεται στον ανθρώπινο οργανισμό; 
120.  Ποια προβλήματα συναντούσε η παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών πριν την εφαρμογή της τεχνολο-

γίας του ανασυνδυασμένου DNA; 
121. Τι είναι τα υβριδώματα; Ποια η διαδικασία δημιουργίας τους; Ποια η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους σε 

στιγμές διαφορετικές από αυτές της παραγωγής τους; 
122. Να αναφέρετε όλους τους δυνατούς τρόπους που γνωρίζετε για την εισαγωγή μακρομορίου στο εσωτερικό 

ανθρώπινου κυττάρου. 
123. Οι διακυμάνσεις της ουσίας Χ στα ούρα του ανθρώπου αποτελούν διαγνωστικό μέσο μιας ασθένειας. Πε-

ριγράψτε τη διαδικασία σχηματισμού μονοκλωνικού αντισώματος για την ανίχνευση της ουσίας αυτής. 
124. Ποιες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος γονιδιακής θεραπείας; 
125. Γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάλλαξης του ιού που χρησιμοποιείται σαν φορέας στη γονιδιακή θε-

ραπεία; 
126. Ένα ζευγάρι που και οι δυο πάσχουν από κυστική ίνωση υποβάλλεται σε γονιδιακή θεραπεία. Απαλλαγμέ-

νοι από τα συμπτώματα της ασθένειας αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδιά. Χρειάζονται γενετική καθο-
δήγηση; Τι πιθανότητα έχουν να αποκτήσουν υγιή παιδιά; 

127. Πως η χαρτογράφηση του γονιδιώματος μπορεί να συμβάλλει στο πρόγραμμα της γονιδιακής θεραπείας; 
128. Είναι δυνατή η αντιμετώπιση με γονιδιακή θεραπεία μιας ασθένειας που οφείλεται σε επικρατές γονίδιο; 
129. Γιατί χρειάζεται επανάληψη στη γονιδιακή θεραπεία; 
130. Η κολχικίνη είναι μια ουσία που αναστέλλει τη διαίρεση των κυττάρων στη μετάφαση. Σε ποιες εφαρμογές 

θα μπορούσατε να την χρησιμοποιήσετε; 
131. Με ποια κριτήρια επιλέγεται το είδος γονιδιακής θεραπείας που θα εφαρμοστεί; Να αναφέρετε παρα-

δείγματα. 
132. Με δεδομένο ότι το γενετικό υλικό όλων των σωματικών κυττάρων του ανθρώπου είναι ίδιο, θα μπορού-

σαμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε κυτταρικό τύπο για την παραγωγή ανθρώπινης ινσουλίνης από 
βακτήρια; 

133. Τι είδους κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού θα χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή ιντερφερονών από 
βακτήρια; 

134. Πως αξιοποιούνται τα βακτήρια στις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας; 
135. Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου και με ποια διαδικασία η προϊνσουλίνη μετατρέπεται σε ινσουλίνη; 
136. Πως θα διακρίνατε την προϊνσουλίνη από την ινσουλίνη; 
137. Πως διαγνώνονται οι γενετικές ασθένειες; 
138. Διαφορές στη παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών από τα βακτήρια και τα διαγονιδιακά ζώα. 
139. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα διαγονιδιακό ζώο από μελέτη του καρυοτύπου του; 
140. θα μπορούσε ένα διαγονιδιακό ζώο να παράγει τη τοξίνη του B. Thuringiensis; Γιατί τότε παράγεται από 

βακτήρια; 
141. Τι διαφέρει ένα διαγονιδιακό ζώο από ένα μη διαγονιδιακό; Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ένα δια-

γονιδιακό ζώο έχει μια δομική χρωμοσομική ανωμαλία σε σχέση με το φυσιολογικό; 
142. Που αποσκοπούν οι διασταυρώσεις των διαγονιδιακών ζώων; Με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να έ-

χουμε το ίδιο αποτέλεσμα; 
143. Σε ποια κύτταρα εντοπίζεται και σε ποια κύτταρα ενός διαγονιδιακού ζώου εκφράζεται το γονίδιο της 

φαρμακευτικής πρωτεΐνης; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας, 
144. Μέθοδοι εισαγωγής γενετικού υλικού σε κύτταρα. 
145. Φορείς γενετικού υλικού. Θετικά και αρνητικά των πλασμιδίων και των ιών. 
146. Πόσα ζώα πρέπει να «συνεργαστούν», ώστε να δημιουργηθεί ένα διαγονιδιακό, ή ένα κλωνοποιημένο ζώ-

ο; Ποιο από αυτά δεν μεταβιβάζει ιδιότητες στους απογόνους; Το αντίστοιχο ερώτημα για τα φυτά. 
147. Είναι διαγονιδιακός κάθε άνθρωπος που έχει υποστεί γονιδιακή θεραπεία; Δικαιολογείστε την απάντησή 

σας. 
148. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε περιοριστική ενδονουκλεάση για την τροποποίηση 

του Πλασμιδίου Ti; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
149. Περισσότερες πρωτεΐνες μπορούμε να παράγουμε από διαγονιδιακά ζώα ή από βακτήρια; Να δικαιολογή-

σετε την απάντησή σας. 
150. Σε ποια ιδιότητα των ιών στηρίζεται η χρησιμοποίησή τους σαν φορέων γενετικού υλικού; 
151. Υπάρχουν τμήματα του βακτηριδιακού γονιδιώματος που κατά την γνώμη σας θα ήταν αδύνατον να εκ-

φραστούν σε ευκαρυωτικά κύτταρα, και αν ναι για ποιο λόγο; (οπερόνια). 
152. Υπάρχουν γονίδια φυτικών κυττάρων που δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν σε φυτικά κύτταρα; Δικαιο-

λογείστε την απάντησή σας. 
153. Με πόσους τρόπους μπορεί να παρασκευαστεί θεωρητικά μια φαρμακευτική πρωτεΐνη;  
154. Στη φαρμακευτική γενετική, δημιουργώ διαγονιδιακά ζώα του ενός ή και των δυο φύλλων; Θα μπορούσα 

να επιλέξω την δημιουργία μόνο θηλυκών ζώων; 
155. Τι είδος ένζυμα χρειάζομαι κατά την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών και ζώων;  
156. Ποια η συμβολή της χαρτογράφησης του γονιδιώματος στη δημιουργία διαγονιδιακών ζώων; 
157. Τι είδους σωματικά κύτταρα χρησιμοποιούνται στη κλωνοποίηση; Διαφοροποιημένα ή αδιαφοροποίητα; 

Δικαιολογείστε την επιλογή σας. 
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