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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. Η µικροέγχυση είναι µέθοδος
α. παραγωγής διαγονιδιακών ζώων.
β. εισαγωγής ξένου DNA σε ιούς.
γ. παραγωγής διαγονιδιακών φυτών.
δ. παραγωγής µονοκλωνικών αντισωµάτων.

Μονάδες 5

2. Η ωρίµανση του RNA είναι µια διαδικασία η οποία
α. οδηγεί στη δηµιουργία m-RNA χωρίς εξώνια.
β. καταλύεται από το ένζυµο DNA ελικάση.
γ. συµβαίνει µόνο στους προκαρυωτικούς οργανισµούς.
δ. συµβαίνει µόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς.

Μονάδες 5

3. Η µέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης PCR µας επιτρέπει
α. τη δηµιουργία αντιγράφων των πολυπεπτιδικών αλυσίδων ενός
οργανισµού.
β. την αντιγραφή συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA, χωρίς µεσολάβηση ζωντανών κυττάρων.
γ. τον προσδιορισµό όλων των σωµατικών κυττάρων ενός
οργανισµού.
δ. τον ανασυνδυασµό πολλών πλασµιδίων από διαφορετικά βακτήρια.
Μονάδες 5
4. Το σύνδροµο φωνή της γάτας (cri-du-chat) οφείλεται
α. σε αριθµητική χρωµοσωµική ανωµαλία.
β. στην έλλειψη ενός τµήµατος του χρωµοσώµατος 5.
γ. σε ουδέτερη γονιδιακή µετάλλαξη.
δ. σε αναστροφή ενός χρωµοσωµικού τµήµατος.

Μονάδες 5
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5. Ο καρυότυπος
α. απεικονίζει την ταξινόµηση των χρωµοσωµάτων κατά ελαττούµενο µέγεθος.
β. χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό γονιδιακών µεταλλάξεων.
γ. απεικονίζει το γενετικό υλικό κατά το στάδιο της µεσόφασης.
δ. χρησιµοποιείται µόνο για τη µελέτη φυλετικών χρωµοσωµάτων.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Τι είναι το πριµόσωµα και ποιος είναι ο ρόλος του στην αντιγραφή
του DNA;
Μονάδες 4
2. Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το
DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων;
Μονάδες 6
3. Πώς προκύπτουν τα ογκογονίδια και πώς σχετίζονται µε την
καρκινογένεση;
Μονάδες 7
4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ρυθµό ανάπτυξης των
µικροοργανισµών σε µια µικροβιακή καλλιέργεια και µε ποιο τρόπο;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα της κωδικής αλυσίδας ενός γονιδίου που
κωδικοποιεί τµήµα µιας πρωτεΐνης.
5΄...CTG AAG CGA GAA CCC...3΄
1. Να προσδιορίσετε τους τύπους των µεταλλάξεων που συνέβησαν
στην αρχική αλληλουχία και τις επιπτώσεις τους στο γονιδιακό προϊόν
σε κάθε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. 5΄...CTG AAG CGA TAA CCC...3΄
β. 5΄...CTG CCG AAG CGA GAA CCC...3΄
Μονάδες 16
2. Σε ποιες περιπτώσεις οι γονιδιακές µεταλλάξεις δεν είναι επιβλαβείς
για τον ανθρώπινο οργανισµό;
Μονάδες 9
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ΘΕΜΑ 4ο
Μια φυσιολογική γυναίκα παντρεύεται έναν άνδρα και αποκτούν δύο
παιδιά, το Γιάννη και την Ελένη. Ο Γιάννης παρουσιάζει οικογενή
υπερχοληστερολαιµία και β-θαλασσαιµία, ενώ η Ελένη δεν παρουσιάζει
καµία από τις δύο ασθένειες.
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Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους των γονέων και των παιδιών
(Μονάδες 6) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 6). Eαν
οι συγκεκριµένοι γονείς αποκτήσουν και τρίτο παιδί, να προσδιορίσετε
την πιθανότητα να πάσχει µόνο από υπερχοληστερολαιµία, χωρίς να
ληφθεί υπόψη η β-θαλασσαιµία (Μονάδες 6).
Πρόσφατα ανακοινώθηκε µελέτη για την εφαρµογή της γονιδιακής
θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από β-θαλασσαιµία. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι τα γονίδια των αιµοσφαιρινών εκφράζονται στα πρόδροµα
ερυθροκύτταρα, ποιος τύπος γονιδιακής θεραπείας θα µπορούσε να
εφαρµοστεί για την αντιµετώπιση της β-θαλασσαιµίας και γιατί
(Μονάδες 7);
Μονάδες 25
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