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Θέµα 1ο
Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
1. Στα θρεπτικά συστατικά των µικροοργανισµών περιλαµβάνονται απαραιτήτως:
α. υδατάνθρακες
β. νερό
γ. ορµόνες
δ. πρωτεΐνες
2. Μεταξύ των προϊόντων της Βιοτεχνολογίας περιλαµβάνονται:
α. οι βενζίνες
β. χηµικά εντοµοκτόνα
γ. κρασί
δ. φυσικό καουτσούκ
3. Τα ετερότροφα βακτήρια της Βιοτεχνολογίας προµηθεύονται τον άνθρακα από:
α. πρωτεΐνες
β. υδατάνθρακες
γ. διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας
δ. διοξείδιο του άνθρακα των αµινοξέων
4. Το άγαρ είναι:
α. πρωτεΐνη
γ. λιπίδιο

β. πολυσακχαρίτης
δ. νουκλεϊκό οξύ

5. Μια καλλιέργεια ξεκινάει µε την προσθήκη µικρής ποσότητας κυττάρων στο θρεπτικό
υλικό, µια διαδικασία που ονοµάζεται:
α. λανθάνουσα φάση
γ. εµβολιασµός
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ
1.
Στήλη Ι
1. Εκθετική φάση
2. Στατική φάση
3. Φάση θανάτου
4. Λανθάνουσα φάση
2.
1. CO2
2. Ο2

Στήλη Ι

3. Μεταλλικά ιόντα
4. Νιτρικά ιόντα
5. Άγαρ

β. στατική φάση
δ. ζύµωση

Στήλη ΙΙ
Α. Αύξηση µικροοργανισµών µε πολύ
γρήγορο ρυθµό
Β. Συσσώρευση τοξικών προϊόντων
Γ. Προσαρµογή των µικροοργανισµών
στις συνθήκες της νέας καλλιέργειας
∆.
Μείωση
του
αριθµού
των
µικροοργανισµών
Στήλη ΙΙ
Α. Παρασκευή στερεών καλλιεργειών
Β. Κατασκευή νουκλεϊκών οξέων και
πρωτεϊνών
Γ. Λειτουργία ενζύµων
∆. Απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση των
αυτότροφων µικροοργανισµών
Ε. Τοξικό για κάποια κατηγορία
µικροοργανισµών
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ΘΕΜΑ 2ο
Α. Πως προµηθεύονται τον άνθρακα οι µικροοργανισµοί;
Β. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση και ποια είναι τα προϊόντα της ζύµωσης;
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Η βιοµηχανική καλλιέργεια των µικροοργανισµών γίνεται σε ειδικές συσκευές που
ονοµάζονται βιοαντιδραστήρες ή ζυµωτήρες. Περιγράψτε τα στάδια της διαδικασίας αυτής
στο βιοαντιδραστήρα.
Β. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα σε µία καλλιέργεια που πραγµατοποιείται στο εργαστήριο
και σε µία καλλιέργεια που πραγµατοποιείται σε βιοµηχανική κλίµακα;
Θέµα 4ο
Πώς θα χαρακτηρίζατε τους ακόλουθους δύο µικροοργανισµούς µε βάση τα δεδοµένα των
διαγραµµάτων που ακολουθούν (να θεωρήσετε ότι όλες οι υπόλοιπες συνθήκες είναι ιδανικές
για την ανάπτυξη του κάθε µικροοργανισµού);
Αριθµός
κυττάρων

Συγκέντρωση
Οξυγόνου
Αριθµός
κυττάρων

Καλή επιτυχία !!!

Συγκέντρωση
Οξυγόνου
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