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ΘΕΜΑ 1ο
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Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1
έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει
σωστά την ηµιτελή πρόταση.
1. Τα φυλετικά χρωµοσώµατα …
α. υπάρχουν µόνο στα γεννητικά κύτταρα.
β. εντοπίζονται µόνο στα σωµατικά κύτταρα.
γ. υπάρχουν στα σωµατικά και στα γεννητικά κύτταρα.
δ. εντοπίζονται στα φυτικά και στα βακτηριακά κύτταρα.

Μονάδες 5

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.
Μονάδες 5

3. Ex 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.
Μονάδες 5
4. Σε άτοµα που πάσχουν από αιµορροφιλία Β, χορηγείται …
α. η αυξητική ορµόνη.
β. ο παράγοντας IΧ.
γ. η α1 - αντιθρυψίνη.
δ. η απαµινάση της αδενοσίνης.
Μονάδες 5
5. Σε χρωµοσωµική ανωµαλία οφείλεται…
α. ο αλφισµός.
β. η κυστική ίνωση.
γ. η θαλασσαιµία.
δ. το σύνδροµο φωνή της γάτας.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. 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
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2. Ποια είναι η δοµή του DNA στο χώρο σύµφωνα µε το µοντέλο της διπλής έλικας των
Watson και Crick;
Μονάδες 9

3. Τι είναι οι ιντερφερόνες, τι προκαλούν και σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση ασθενειών;
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 3ο

Το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο κληρονοµείται η
δρεπανοκυτταρική αναιµία σε µια οικογένεια.
Ι

1

2

φυσιολογικό άτοµο
ασθενής

II

1

2

3

1. Με βάση τα δεδοµένα του γενεαλογικού δέντρου να βρείτε αν η δρεπανοκυτταρική
αναιµία
α. κληρονοµείται ως επικρατής ή υπολειπόµενος χαρακτήρας.
β. οφείλεται σε αυτοσωµικό ή φυλοσύνδετο γονίδιο (Μονάδες 2).
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας και να προσδιορίσετε τους γονότυπους των µελών
της οικογένειας (Μονάδες 12).
Μονάδες 14

2. Πού οφείλεται η δρεπανοκυτταρική αναιµία;

Μονάδες 5

3. Τι προβλήµατα προκαλούν τα δρεπανοκύτταρα στους ασθενείς µε δρεπανοκυτταρική
αναιµία;
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται τµήµα µορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου που περιέχει ασυνεχές γονίδιο,

}

εσώνιο
GAATTCATGTTTCCCCAGGTTTAAGAATTC
CTTAAGTACAAAGGGGTCCAAATTCTTAAG

}
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εσώνιο

το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του παρακάτω πεπτιδίου, που δεν έχει υποστεί καµιά
τροποποίηση:
H N − Μεθειονίνη − φαινυλαλανίνη − βαλίνη − COOH
2

Να γράψετε την κωδική και τη µη κωδική αλυσίδα του γονιδίου, το πρόδροµο m−RNA και το
ώριµο m−RNA (Μονάδες 4) και να ορίσετε τα 3΄ και 5΄ άκρα των παραπάνω νουκλεοτιδικών
αλυσίδων αιτιολογώντας την απάντησή σας (Μονάδες 8). Να αναφέρετε τις διαδικασίες κατά
την πορεία από το γονίδιο στο πεπτίδιο και τις περιοχές του κυττάρου στις οποίες
πραγµατοποιούνται (Μονάδες 6). Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα ανασυνδυασµένο
πλασµίδιο, που να περιέχει το συγκεκριµένο γονίδιο χρησιµοποιώντας την περιοριστική
ενδονουκλεάση EcoRI; (Μονάδες 7).
∆ίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις αµινοξέων και κωδικονίων από το γενετικό κώδικα:
Μεθειονίνη
Φαινυλαλανίνη
Βαλίνη

→
→
→

ΑUG
UUU
GUU

Μονάδες 25
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