
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Ερωτήσεις κρίσης 

 
1. Το βακτηριακό στέλεχος Α που είναι ανθεκτικό στην αμπικιλλίνη, αναπτύχθηκε σε υγρό θρεπτικό μέσο για 12 

ώρες μαζί με το στέλεχος Β που είναι ευαίσθητο στην αμπικιλλίνη. Μετά το τέλος της καλλιέργειας διαπιστώθη-
κε ότι ορισμένα βακτήρια του στελέχους Β είχαν αποκτήσει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό. Πως μπορεί να ερ-
μηνευτεί το φαινόμενο αυτό;  

2. Ποια η μορφή και ποια η χημική σύσταση του γενετικού υλικού που υπάρχει στο πυρήνα ενός ευκαρυωτικού 
κυττάρου; 

3. Ποιος ο ελάχιστος και ποιος ο μέγιστος αριθμός δεσμών υδρογόνου, που μπορεί να περιέχει δίκλωνο DNA με 
μήκος 1000 ζεύγη βάσεων; 

4. Με 1000 συνολικά νουκλεοτίδια, πόσα διαφορετικά ως προς την αλληλουχία βάσεων, μόρια DNA και RNA 
μπορούμε να φτιάξουμε; 

5. Τι είδους DNA περιέχουν οι ακυτταρικές μορφές ζωής; 
6. Σε τι διαφέρουν οι δυο αλυσίδες ενός δίκλωνου μορίου DNA; 
7. Ποιες κατηγορίες χημικών δεσμών συναντάμε σε ένα μόριο DNA και τι συνδέει ο καθένας από αυτούς; 
8. Τι κοινό έχει η χρωματίνη με το ριβόσωμα; 
9. Ένα τμήμα χρωμοσομικού DNA μετέχει στο σχηματισμό 10 νουκλεοσωμάτων. Το τμήμα αυτό αποτελείται από 

1460 ζεύγη βάσεων, περισσότερα ή λιγότερα και γιατί; 
10. Πως δικαιολογείτε η παρουσία ενός γονιδίου από το κύριο βακτηριακό DNA, σε ένα πλασμίδιό του; 
11. Θα μπορούσε ένα μικρό τμήμα DNA, να αποτελείται μόνο από τις βάσεις Αδενίνη και Γουανίνη; Να δικαιολο-

γήσετε την απάντησή σας. 
12. Πως εξασφαλίζεται η σταθερή απόσταση των δυο κλώνων στο δίκλωνο DNA; 
13. Ποια σχέση μπορεί να έχει η αναλογία A+T/C+G, στη σταθερότητα ενός μορίου DNA; 
14. Ο αριθμός των νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο νουκλεϊνικού οξέος, είναι ίσος με τον αριθμό των φωσφοδιεστερι-

κών δεσμών που τα συνδέουν; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
15. Ποια η διαφορά φυλετικών και αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων; 
16. Τι πληροφορίες μας δίνει ο καρυότυπος; 
17. Πως από το καρυότυπο καταλαβαίνω το φύλο ενός οργανισμού; 
18. Σε ποια θέση στο γενετικό υλικό ενός βακτηρίου, μπορεί να βρίσκεται το γονίδιο που κωδικοποιεί την σύνθεση 

ενός ενζύμου απαραίτητου για την οξειδωτική φωσφορυλίωση; 
19. Υπάρχουν δεσμοί υδρογόνου στο γενετικό υλικό των ιών; 
20. Ποιες λειτουργίες έπρεπε να   κάνουν οι DNA πολυμεράσες, για να είναι τα μοναδικά ένζυμα της αντιγραφής. 
21. Για την πραγματοποίηση  της αντιγραφής, είναι αρκετή η παρουσία δεοξυριβονουκλεοτιδίων; Να δικαιολογή-

σετε την απάντησή σας. 
22. Τι κοινό έχουν το πριμόσωμα και η αντίστροφη μεταγραφάση; 
23. Τι κοινό έχουν η DNA δεσμάση και η DNA πολυμεράση; 
24. Είναι σωστό ότι τα δύο θυγατρικά μόρια κατά την αντιγραφή, είναι πανομοιότυπα με το μητρικό; 
25. Ποιες αλληλουχίες του DNA, είναι σημαντικές για την μεταγραφή ; 
26. Είναι σωστό ότι το ίδιο το DNA καθορίζει ποιες περιοχές του θα μεταγραφούν; 
27. Τι χρειάζεται για την πραγματοποίηση της μεταγραφής; 
28. Ποιες διαδικασίες περιλαμβάνει η γονιδιακή έκφραση; 
29. Είναι σωστό ότι ωριμάζει το σύνολο του γενετικού υλικού ενός ευκαρυωτικού κυττάρου;  
30. Όλα τα γονίδια ενός κυττάρου εκφράζονται ταυτόχρονα; 
31. Όλα τα γονίδια ενός κυττάρου εκφράζονται για τον σχηματισμό πρωτεϊνών; 
32. Όλα τα t-RNA που μεταφέρουν το ίδιο αμινοξύ, έχουν το ίδιο ακριβώς αντικωδικόνιο; 
33. Η αλληλουχία των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης, είναι αρκετή για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των βάσεων 

στο γονίδιο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
34. Σε κάθε στιγμή το κύτταρο παράγει μια  ή περισσότερες όμοιες πολυπεπτιδικές αλυσίδες; Να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας. 
35. Ποιο από τα είδη RNA μπορούμε να πούμε ότι έχει μόνο δομικό ρόλο; 
36. Τι είδους τροποποιήσεις μπορεί να υποστεί μια πολυπεπτιδική αλυσίδα μετά την σύνθεσή της; 
37. Ποια ένζυμα γνωρίζετε να παίρνουν μέρος στο πολυμερισμό νουκλεοτιδίων; 
38. Υπάρχουν γονίδια τα οποία εκφράζονται σε όλους τους κυτταρικούς τύπους του ανθρώπινου οργανισμού; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
39. Από τι καθορίζεται ο αριθμός των διαφορετικών μορίων m-RNA  που είναι απαραίτητα για την σύνθεση μιας 

πρωτεΐνης; 
40. Είναι απόλυτα σωστό ότι το ώριμο m-RNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα, εκφράζεται σε όλη του την έκταση; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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41. Πόσα γονίδια είναι απαραίτητα για την σύνθεση του οκταμερούς της ιστόνης, αν γνωρίζουμε ότι αυτό αποτε-

λείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, κάθε μια από τις οποίες συμμετέχει δυο φορές; 
42. Να αναφέρετε συνολικά όλους τους λόγους για τους οποίους μια πρωτεΐνη, δεν έχει αριθμό αμινοξέων ίσο με 

το 1/3 του αριθμού των βάσεων που περιέχει το κατάλληλο για τη σύνθεσή της μόριο m-RNA. 
43. Ποιο γεγονός αποτελεί την ένδειξη ότι το m-RNA αρχίζει να διαβάζετε από το 5΄ άκρο του; 
44. Που γίνεται η μετάφραση; 
45. Που μεταφράζεται ένα m-RNA που σχηματίστηκε από μεταγραφή στο μιτοχόνδριο ευκαρυωτικού κυττάρου; 
46. Ο αριθμός βάσεων στα εξώνια και εσώνια, πρέπει να είναι πολλαπλάσιος του 3; Δικαιολογείστε την απάντησή 

σας. 
47. Ποιος και γιατί είναι μεγαλύτερος σε ένα ώριμο m-RNA; Ο αριθμός των εσωνίων ή των εξωνίων; 
48. Με βάση την προηγούμενη απάντηση, κατά την ωρίμανση του πρόδρομου m-RNA των ευκαρυωτικών κυττά-

ρων, παράγεται ή καταναλώνεται νερό από το κύτταρο; 
49. Το ριβόσωμα, είναι μια ενιαία ανατομική και λειτουργική μονάδα; 
50. Το γεγονός ότι ένα χρωμόσωμα περιέχει 25 γονίδια, σημαίνει ότι θα συνθέτει και 25 πρωτεΐνες; Δικαιολογείστε 

την απάντησή σας. 
51. Από ένα οπερόνιο προκύπτει μια ή περισσότερες πρωτεΐνες; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 
52. Ποιες είναι οι ενδείξεις για το ότι υπάρχει στα κύτταρα πρόγραμμα ρύθμισης της γονιδιακής τους έκφρασης; 
53. Μπορεί το E. coli να παράγει μόνο την τρασκετυλάση; ( η τρασκετυλάση είναι το ένα από τα τρία ένζυμα που 

απαιτούνται για την διάσπαση της λακτόζης). 
54. Πως μπορώ να αναγνωρίσω την αρχή ενός μορίου RNA και πώς μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας; 
55. Ο αριθμός των πολυπεπτιδικών αλυσίδων που θα σχηματιστούν, καθορίζεται μόνο από το χρόνο ζωής του κα-

τάλληλου για αυτήν μορίου m-RNA; 
56. Τι σχέση έχει ο καρκίνος με τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης; 
57. Ένα ευκαρυωτικό κύτταρο μπορεί να μεταφράσει το m-RNA ενός προκαρυωτικού κυττάρου; Το αντίστροφο ι-

σχύει; 
58. Να αναφέρετε δυο λόγος για τους οποίους η RNA πολυμεράση δεν μπορεί να προσδεθεί στον υποκινητή. 
59. Η αντίστροφη μεταγραφή είναι διαδικασία που παρατηρείται μόνο στους ιού; Δικαιολογείστε την απάντησή 

σας. 
60. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες προστατεύουν τα βακτήρια από την είσοδο οποιουδήποτε είδους ξένου 

DNA; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 
61. Υβριδικά μόρια, σχηματίζονται μόνο στο εργαστήριο ή είναι δυνατός ο σχηματισμός τους και μέσα στα κύττα-

ρα; 
62. Τι πρέπει να προσέξουμε για την επιλογή της κατάλληλης περιοριστικής ενδονουκλεάσης για ένα πλασμίδιο; 
63. Τα μετασχηματισμένα βακτήρια είναι και διαγονιδιακά; 
64. Να αναφέρετε όλους τους τρόπους άμυνας των βακτηρίων που γνωρίζετε. 
65. Με πόσους τρόπους μπορώ να πολλαπλασιάσω πολλές φορές ένα δίκλωνο τμήμα DNA; 
66. Τι είναι ιχνηθέτηση; Ποια η χρησιμότητά της στη Βιολογία; 
67. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης το DNA οπουδήποτε φάγου; 
68. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αποτελούνται από νουκλεοτίδια; 
69. Είναι δυνατόν ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο να περιέχει όλο το DNA ενός οργανισμού δότη; 
70. Αν θέλουμε να μελετήσουμε την αλληλουχία των υποκινητών σε ένα ευκαρυωτικό οργανισμό, τι είδους βιβλι-

οθήκη θα φτιάξουμε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
71. Υπάρχει τμήμα του γονιδιώματος του ανθρώπου που δεν μπορεί να κοπεί με περιοριστική ενδονουκλεάση; 
72. Πως μπορούμε να κλωνοποιήσουμε ένα γονίδιο; 
73. Είναι σωστό ότι κατά την μέθοδο PCR δεν χρησιμοποιούνται ένζυμα; 
74. Αν το γονιδίωμα ενός οργανισμού δότη κόπηκε σε 1000 κομμάτια, πόσα πλασμίδια θα χρειαστούμε για τον 

ανασυνδυασμό και πόσα βακτήρια για τον μετασχηματισμό; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 
75. Τι είναι αποδιάταξη του DNA; Για ποια διαδικασία είναι απαραίτητη; 
76. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε απαραίτητη την κατεργασία των βακτηρίων προκειμένου να εισέλθει σε αυτά και 

το DNA του φάγου; 
77. Αν βακτήριο μετασχηματιστεί με πλασμίδιο που έχει ανασυνδυασθεί με διακεκομμένο γονίδιο, θα παράγει την 

αντίστοιχη πρωτεΐνη; 
78. Σε ποιες περιπτώσεις ο γονότυπος αποκαλύπτεται από τον φαινότυπο; 
79. Υπάρχουν στον άνθρωπο υπολειπόμενα γονίδια που να εκφράζονται ακόμα και αν περιέχονται μόνο μια φορά; 
80. Αν κ το γονίδιο της κυστικής ίνωσης και Κ το φυσιολογικό αλληλόμορφό του, είναι δυνατόν ένα άτομο να έχει 

γονότυπο Κκκ; 
81. Σε ποιες περιπτώσεις από υγιείς γονείς, μπορεί να γεννηθεί παιδί που πάσχει; 
82. Όλες οι ασθένειες που ακολουθούν αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας είναι γενετικές ασθέ-

νειες; 
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83. Για ποιους συνολικά λόγους δεν εμφανίζονται στην ανθρώπινη κληρονομικότητα οι μενδελικές αναλογίες; 
84. Τι μπορώ να δω σε ένα γενεαλογικό δέντρο; 
85. Ποια η πιθανότητα γονείς με ομάδα αίματος Β, να αποκτήσουν αγόρι με ομάδα αίματος Ο; 
86. Που μπορεί να οφείλεται η διαφορετική βαρύτητα διαφόρων ασθενειών; 
87. Με ποιο τρόπο μπορούν μα προκύψουν οι φαινοτυπικές αναλογίες του διυβριδισμού, από τις αναλογίες του 

μονουβριδισμού; 
88. Ποια αλληλόμορφα μπορούν να εκφράζονται ταυτόχρονα; 
89. Ποια χαρακτηριστικά και γιατί εμφανίζονται πιο συχνά στα αρσενικά άτομα; 
90. Σε τι είναι χρήσιμες οι διασταυρώσεις ελέγχου; 
91. Είναι δυνατόν σε διασταύρωση μονουβριδισμού η φαινοτυπική αναλογία να είναι 2:1; 
92. Ο φαινότυπος ενός οργανισμού αναφέρεται μόνο στα μορφολογικά του χαρακτηριστικά; 
93. Πως χαρακτήριζε ο Mendel τα ομόζυγα άτομα; 
94. Υπάρχουν περιπτώσεις γονιδίων για τα οποία κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ο άνθρωπος δεν μπορεί να χα-

ρακτηριστεί ούτε ομόζυγος, ούτε ετερόζυγος; 
95. Τι είναι πολυγονιδιακοί χαρακτήρες; Έχουν σχέση με τα πολλαπλά αλληλόμορφα; Γνωρίζετε πολυγονιδιακό 

χαρακτήρα στον άνθρωπο; 
96. Αν έχουμε πολλαπλά αλληλόμορφα, τα ετερόζυγα άτομα έχουν όλα τον ίδιο φαινότυπο; να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 
97. Ποιες περιπτώσεις κληρονομικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον έλεγχο της πατρότητας; 
98. Κατά πόσους τρόπους μπορούμε να διακρίνουμε σε κατηγορίες τα γονίδια στον άνθρωπο; 
99. Πως εξηγείται το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν άσπρες, μαύρες και ασπρόμαυρες γάτες, οι γάτοι είναι μόνο ά-

σπροι ή μαύροι; 
100. Υπάρχουν γονίδια που κληρονομούνται αποκλειστικά από τη μητέρα, στον άνθρωπο; 
101. Τα αποτελέσματά του ο Mendel τα έπαιρνε από την πρώτη ή την δεύτερη θυγατρική γενιά; Από τι είδους δια-

σταυρώσεις ( τεχνητές ή αυτογονιμοποιήσεις), έπαιρνε τα άτομα αυτά; 
102. Σε ποιες κατηγορίες γονιδίων είναι άχρηστες οι διασταυρώσεις ελέγχου και γιατί; 
103.  Πόσοι διαφορετικού φαινότυποι θα προκύψουν από μια διασταύρωση ελέγχου; 
104. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Mendel με τις επιλεγμένες διασταυρώσεις για την παραγωγή φυτών και ζώων με ε-

πιθυμητές ιδιότητες; 
105. Είναι αλήθεια ότι αρσενικό άτομο είναι εκείνο που έχει ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα; 
106. Γιατί η αιμομιξία μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες να γεννηθεί παιδί που θα πάσχει από κάποια υπολειπόμε-

νη γενετική ασθένεια; 
107. Δυο γονείς που ο καθένας είναι ετερόζυγος για ένα θνησιγόνο γονίδιο, τι πιθανότητα έχουν να χάσουν το κυο-

φορούμενο έμβρυο, εξ’ αιτίας αυτών των γονιδίων; 
108. Άσπρα ποντίκια διασταυρώνονται και όλοι οι απόγονοι είναι άσπροι. Τι συμπέρασμα προκύπτει; 
109.  Σε τι είδους κληρονομικότητα, μελετάμε ταυτόχρονα και το φύλο των ατόμων; 
110. Με ποιες προϋποθέσεις ισχύει καθένας από τους δυο νόμους του Mendel; 
111. Να αναφέρετε τρεις τουλάχιστον λόγους για τους οποίους είναι δύσκολη η εμφάνιση στο φαινότυπο μιας γο-

νιδιακής μετάλλαξης. 
112. Τι διαφέρουν οι σιωπηλές από τις ουδέτερες μεταλλάξεις; 
113. Είναι οι μεταλλάξεις κληρονομήσιμες αλλαγές του γενετικού υλικού; 
114. Είναι δυνατόν από μια χρωμοσωμική ανωμαλία, άτομο με γονότυπο Κκ, να αποκτήσει γονότυπο Κκκ; 
115. Δώστε μια πιθανή εξήγηση γιατί οι συχνότερες τρισωμίες αφορούν τα χρωμοσώματα 13, 18 και 21 
116. Αναφέρατε μια αρνητική και μια θετική επίπτωση των μεταλλάξεων. 
117. Πως μπορώ να διαπιστώσω το είδος της μετάλλαξης σε ένα γονίδιο; 
118. Ποιες οι βασικές διαφορές των δυο μεθόδων προγεννητικού ελέγχου; 
119. Τι σχέση έχουν τα επιδιορθωτικά ένζυμα με τις μεταλλάξεις και τον καρκίνο; 
120. Με ποιο τρόπο επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό οι καρκινογόνοι παράγοντες; 
121. Αν το κωδικόνιο λήξης γίνει με μετάλλαξη κωδικόνιο αμινοξέος, το νέο πρωτεϊνικό προïόν, θα έχει τόσα παρα-

πάνω αμινοξέα όσες οι παραπάνω τριπλέτες που θα μεσολαβήσουν μέχρι το νέο κωδικόνιο λήξης; 
122. Σε ποιες περιπτώσεις ένας άντρας έχει 47 χρωμοσώματα στο καρυότυπό του; 
123. Υπάρχουν βιώσιμα τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά άτομα με 45 χρωμοσώματα; Δικαιολογείστε την απάντησή 

σας. 
124. Σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζονται στον άνθρωπο αυξημένα τα ποσά της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης; 
125. Να αναφέρετε παραδείγματα από τα οποία να προκύπτει για τον άνθρωπο, αλληλεπίδραση γενετικού υλικού 

και περιβάλλοντος στη εκδήλωση του φαινοτύπου. 
126. Τι ουσίες θα χρειαστώ για την παρατήρηση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών; 
127. Τι διαφέρει ο γαμέτης που προέκυψε από τον μη διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων ενός ζεύγους κατά την πρώ-

τη ή την δεύτερη μειωτική διαίρεση; 
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128. Πόσες είναι οι διαφορετικές μεταξύ τους μονοσωμίες και τρισωμίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων που μπο-

ρούμε να συναντήσουμε στον άνθρωπο; 
129. Υπάρχουν τρισωμίες όλων των χρωμοσωμάτων στον άνθρωπο; Ανιχνεύονται; 
130. Να αναφέρετε πιθανές ομοιότητες της φαινυλκετονουρίας και του συνδρόμου Down. 
131. Να σχολιάσετε τη φράση: « η θραύση είναι ο μοναδικός μηχανισμός δημιουργίας δομικών χρωμοσωμικών α-

νωμαλιών». 
132. Είναι δυνατόν μια δομική χρωμοσωμική ανωμαλία να είναι αιτία για μια αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία; 
133. Τι διαφέρει η μετατόπιση από την αμοιβαία μετατόπιση; 
134. Πως μπορεί να διαγνωστεί η φαινυλκετονουρία; Ποιο το πλεονέκτημα της έγκαιρης διάγνωσής της; 
135. Τι κοινό έχει η δρεπανοκυτταρική αναιμία και η θαλασσαιμία; Είναι δυνατόν ένα άτομο να πάσχει ταυτόχρονα 

και από τις δυο; 
136. Να αναφέρετε γενετικές ασθένειες που μπορούν να διαγνωστούν με ανάλυση του καρυότυπου. 
137. Με πόσους τρόπους μπορεί να ενσωματωθεί γενετικό υλικό στο γονιδίωμα ενός κυττάρου; 
138. τρόποι δημιουργίας φυτών και ζώων με επιθυμητές ιδιότητες,. πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
139. Πόσα ζώα θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός διαγονιδιακού; Από ποιο απ’ αυτά δεν θα κληρονομή-

σει γενετικό υλικό ο νέος οργανισμός; 
140. Γιατί δεν θεωρείται διαγονιδιακό το ανθρώπινο άτομο στο οποίο εφαρμόστηκε η γονιδιακή θεραπεία; 
141. με πόσους τρόπου ένα βακτήριο μπορεί να είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο; 
142. Διαγονιδιακά φυτά και ζώα, είναι ομόζυγα ή ετερόζυγα για την επιθυμητή ιδιότητα; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 
143. Ποια η διαφορά ανάμεσα στα ζυγωτά που έδωσαν την Tracy και την Dolly; 
144. Με πόσους τρόπους μπορεί να παρασκευαστεί μια φαρμακευτική πρωτεΐνη; Τι θα χρειαστούμε σε κάθε περί-

πτωση; 
145. Να αναφέρετε δυο σημαντικές ιδιότητες των υβριδωμάτων. 
146. Είναι λογικός ο όρος «διαγονιδιακά βακτήρια»; 
147. Με πόσους τρόπους ένας ιός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά γενετικού υλικού; 
148. Σε ποιο κατά την γνώμη σας οργανίδιο γίνεται η μετατροπή της προινσουλίνης σε ινσουλίνη; 
149. Τι κοινό έχουν η θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη και της κυστικής ίνωσης; 
150. Με πόσους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί μια γενετική ασθένεια; 
151. Τι χρειαζόμαστε για την παραγωγή ενός μονοκλωνικού αντισώματος; 
152. Ποια προϊόντα της Βιοτεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση ασθενειών;  
153. Τι διαφέρει ο αντιγονικός καθοριστής από το αντιγόνο; 
154. Πρωτεΐνες χρήσιμες για τον άνθρωπο, παράγουν μόνο βακτήρια στα οποία έχει τροποποιηθεί το γενετικό τους 

υλικό; 
155. Γιατί η διόρθωση μιας γενετικής ασθένειας δεν κληρονομείται στους απογόνους; 
156. Ποια προϊόντα της Βιοτεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου; 
157. Γιατί ένας μικροοργανισμός δεν μπορεί να καλλιεργηθεί σε οποιοδήποτε θρεπτικό υλικό; 
158. Σε βιοαντιδραστήρα καλλιεργούνται μη γενετικά τροποποιημένα ή μόνο γενετικά τροποποιημένα βακτήρια;  
159. Γιατί στον βιοαντιδραστήρα δεν σχηματίζεται ένας κλώνος βακτηρίων; 
160. Με πόσους τρόπους μπορώ να διαγνώσω την παρουσία μιας ουσίας σε υγρά του ανθρώπινου οργανισμού; 
161. Σε μια κλειστή καλλιέργεια μικροοργανισμών, μπορώ να έχω περισσότερες από μια στατικές φάσεις; 
162. Πόσα αλληλόμορφα γονίδια περιέχει στο γονότυπό του ένα άτομο που πάσχει από κυστική ίνωση και έχει υ-

ποστεί γονιδιακή θεραπεία; 
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