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ΘΕΜΑ 1o
Α. Για τις ερωτήσεις 1 – 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα, που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.

1. Η γονιδιακή ρύθµιση στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς:
Α. είναι ίδια µε αυτή των προκαρυωτικών
Β. πραγµατοποιείται σε τρία στάδια
Γ. πραγµατοποιείται σε δύο στάδια

∆. συµβάλλει στη δηµιουργία διαφορετικών κυτταρικών τύπων
2. Για την κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης δεν χρησιµοποιείται το
ένζυµο:

Α. αντίστροφη µεταγραφάση
Β. DNA ελικάση

Γ. περιοριστική ενδονουκλεάση
∆. DNA πολυµεράση

3. Η α–θαλασσαιµία οφείλεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε
έλλειψη:

Α. γονιδίου

Β. χρωµοσωµικού τµήµατος

ÈÅ

Γ. ενός νουκλεοτιδίου
∆. ενός κωδικονίου
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4. ∆ιαφορετική φαινοτυπική αναλογία απογόνων ως προς το
φύλο υποδεικνύει ότι ένα χαρακτηριστικό είναι:
Α. αυτοσωµικό

Β. φυλοσύνδετο
Γ. επικρατές

∆. υπολειπόµενο

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
08

5. Ex vivo γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατό να εφαρµοστεί για
την αντιµετώπιση:

Α. της β–θαλασσαιµίας

Β. της κυστικής ίνωσης
Γ. του διαβήτη

∆. της µυϊκής δυστροφίας Duchenne

MΟΝΑ∆ΕΣ 15 (3Χ5)

Β. 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. Το στέλεχος του βακτηρίου Diplococcus pneumoniae που έχει
κάλυµµα σχηµατίζει αδρές αποικίες και είναι παθογόνο.

2. Η µεταγραφή καθορίζει ποια γονίδια θα εκφραστούν στους
διάφορους ιστούς των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισµών.

3. Όταν δεν υπάρχει γαλακτόζη στο περιβάλλον της Ε. coli, το

οπερόνιο δεν µεταγράφεται και δεν µεταφράζεται, βρίσκεται
δηλαδή υπό καταστολή.

4. Με τη βοήθεια των αντιβιοτικών σε µια βιβλιοθήκη επιλέγονται
οι

µετασχηµατισµένοι

µετασχηµατισµένους.
µονοκλωνικά
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5. Τα

κλώνοι

αντισώµατα

µετά

από

την

τους

παραγωγή

φυλάσσονται στους –80°C για µελλοντική χρήση.

µη

τους

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 (2Χ5)
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ΘΕΜΑ 2o
1. Από

την

παρατήρηση

των

καρυότυπων

τεσσάρων

εφήβων

διαπιστώθηκε ότι στον ένα παρουσιάζεται µονοσωµία, στον

δεύτερο τρισωµία, στον τρίτο αναστροφή, ενώ ο τέταρτος είναι

καρυότυπος φυσιολογικού ατόµου. Πόσα µόρια DNA υπάρχουν σε
ένα σωµατικό κύτταρο κάθε ενός εξ αυτών των ατόµων, το οποίο
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8
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βρίσκεται στη µεσόφαση µετά την αντιγραφή;

2. Ποια µόρια ονοµάζονται ανιχνευτές και ποιος είναι ο ρόλος τους
στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA;

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

3. Να αναφέρετε τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για
την καλλιέργεια ενός αυτότροφου µικροοργανισµού σε στερεό
θρεπτικό υλικό.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

4. Με ποια µέθοδο ήταν δυνατή η εξασφάλιση ινσουλίνης πριν την
ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA; Ποια ήταν
τα µειονεκτήµατα της µεθόδου;

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

ΘΕΜΑ 3o

Ένα υγιές ζευγάρι -ο Χρήστος και η Αλεξία- γέννησαν παιδί µε
κυαµισµό, ασθένεια που προκαλείται από την έλλειψη του ενζύµου
G-6-PD λόγω της παρουσίας ενός µεταλλαγµένου αλληλοµόρφου σε

γενετική θέση που εντοπίζεται µόνο στο Χ χρωµόσωµα. Ο αδελφός
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της Αλεξίας πάσχει επίσης από κυαµισµό, παρότι και οι δύο γονείς
τους είναι υγιείς.

Α. ∆εδοµένου ότι δεν συνέβη γονιδιακή µετάλλαξη στα γεννητικά
κύτταρα του Χρήστου:

i) Να συµβολίσετε κατάλληλα το γονίδιο και τους γονότυπους

των µελών της οικογένειας. Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8
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ii) Να απεικονίσετε το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας, στο

οποίο να απεικονίζονται κατάλληλα και τα ετερόζυγα για την
ιδιότητα άτοµα.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4

iii) Να προσδιορίσετε την πιθανότητα το επόµενο παιδί του

Χρήστου και της Αλεξίας να πάσχει από την εν λόγω ασθένεια
και να αιτιολογήσετε πώς προκύπτει η πιθανότητα αυτή.
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

Β. Ο κυαµισµός είναι δυνατό να αποφευχθεί µε την αποµάκρυνση
από το διαιτολόγιο του ατόµου συγκεκριµένων τροφίµων.
i) Ποιας

άλλης

ασθένειας

τα

συµπτώµατα

αποφεύγονται µε κατάλληλο διαιτολόγιο;

γνωρίζετε

ότι

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2

ii) Τι προκαλεί η ασθένεια που αναφέρατε στο προηγούµενο
ερώτηµα και µε ποιο τρόπο κληρονοµείται;

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

ΘΕΜΑ 4o

∆ίνεται αλληλουχία DNA του Bacillus thuringiensis που περιέχει
υποκινητή και γονίδιο υπεύθυνο για τη σύνθεση πεπτιδίου.
Αλυσίδα Ι:

Αλυσίδα ΙΙ:

CACTTCAATGTCGAAGTGGACACATCGATTAAGTG
GTGAAGTTACAGCTTCACCTGTGTAGCTAATTCAC

Η αλληλουχία

GTGAAT
CACTTA

αποτελεί τον υποκινητή του γονιδίου.

ÈÅ

Α. Να γράψετε ποια αλυσίδα είναι η µη κωδική και να σηµειώσετε τα
άκρα του τµήµατος DNA. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8

Β. Ποια είναι η αλληλουχία του mRNA που προκύπτει από την
µεταγραφή του γονιδίου;

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3

Γ. Όταν κατά τη διάρκεια της µετάφρασης ένα ριβόσωµα συναντά το
κωδικόνιο

λήξης

του

συγκεκριµένου

υδρογόνου έχουν σπάσει

mRNA,

πόσοι

δεσµοί

µεταξύ των κωδικονίων και των
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όσων

5

tRNA

έχουν

µεταφέρει

αµινοξέα

στο

ριβόσωµα αυτό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 9

∆. ∆εδοµένου ότι το πεπτίδιο είναι η εντοµοτοξίνη που παράγει το
βακτήριο,

να

περιγράψετε

τη

µέθοδο

µε

την

οποία

χρησιµοποιήθηκε η ουσία για την καταπολέµηση εντόµων σε
αγροτικές

πριν

την

ανάπτυξη

της

Γενετικής
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Μηχανικής.

καλλιέργειες,
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5
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