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Για τις ηµιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
βασικής φράσης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά
της.
1.

2.

Ένζυµο που χρησιµοποιεί ως καλούπι αλυσίδα DNA και συνθέτει αλυσίδα
RNA είναι:
α.
β.
γ.
δ.

η αντίστροφη µεταγραφάση.
η DNA πολυµεράση.
το πριµόσωµα.
η DNA ελικάση.

α.

αντικατάσταση του µεταλλαγµένου αλληλόµορφου σε όλα τα κύτταρα
του ασθενή.
αντικατάσταση του µεταλλαγµένου αλληλόµορφου σε ορισµένα
σωµατικά κύτταρα του ασθενή.
εισαγωγή του φυσιολογικού αλληλόµορφου σε όλα τα κύτταρα του
ασθενή.
εισαγωγή του φυσιολογικού αλληλόµορφου σε ορισµένα σωµατικά
κύτταρα του ασθενή.

Η γονιδιακή θεραπεία στοχεύει στη διόρθωση µίας γενετικής βλάβης µε την:
β.
γ.

δ.

3.

4.

Εάν το DNA ενός κυττάρου Α περιέχει 20% Α και το DNA ενός άλλου
κυττάρου Β περιέχει 30% Α, τα κύτταρα Α και Β προέρχονται από:
α.
β.
γ.
δ.

οργανισµούς του ίδιου είδους.
οργανισµούς διαφορετικού είδους.
τον ίδιο οργανισµό, αλλά διαφορετικούς ιστούς.
τον ίδιο οργανισµό και τον ίδιο ιστό.

α.

της δράσης µεταλλαξογόνων παραγόντων σε ποικίλους µηχανισµούς
κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.
µη φυσιολογικού διαχωρισµού των οµολόγων χρωµοσωµάτων κατά τη
διάρκεια της µειωτικής διαίρεσης.
µη διαχωρισµού των αδελφών χρωµατίδων κατά τη διάρκεια της
µειωτικής διαίρεσης.
βλαβών στο DNA που δεν µπορούν να εντοπιστούν προγεννητικά παρά
µόνο µετά τη γέννηση.

Η δηµιουργία δοµικών χρωµοσωµικών ανωµαλιών στον άνθρωπο είναι
αποτέλεσµα:
β.
γ.

δ.
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5.

2

Μία µετάλλαξη στο ρυθµιστικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης του
βακτηρίου E. coli επηρέασε τη δοµή του καταστολέα, µε αποτέλεσµα να
επηρεαστεί µόνο η περιοχή του καταστολέα όπου προσδένεται η λακτόζη.
Μετά τη µετάλλαξη:

η πρωτεΐνη καταστολέας δεν θα προσδένεται στον χειριστή.
η RNA πολυµεράση δεν θα προσδένεται στον υποκινητή.
το βακτήριο E. coli δεν θα µπορεί να διασπάσει τη λακτόζη.
τα ένζυµα διάσπασης της λακτόζης θα συντίθενται διαρκώς.
Μονάδες 25
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α.
β.
γ.
δ.

ΘΕΜΑ 2ο
Α.
Β.

Ποια ζώα ονοµάζονται διαγονιδιακά; Να περιγράψετε τη µέθοδο δηµιουργίας
διαγονιδιακών χοίρων.
Μονάδες 7 (2+5)

Βιοχηµικές δοκιµασίες προσδιορισµού των αιµοσφαιρινών τριών ατόµων
(άτοµα Α, Β, Γ) έδειξαν τα ακόλουθα:
Άτοµο Α:

Άτοµο Β:

Άτοµο Γ:
i)

ii)

Γ.

φυσιολογικές συγκεντρώσεις όλων των αιµοσφαιρινών (HbA,
HbA2, HbF).
µειωµένη συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης HbA και αυξηµένη
συγκέντρωση HbA2.
παντελής έλλειψη HbA και αυξηµένη συγκέντρωση HbF.

Πώς δικαιολογείται η διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων των
αιµοσφαιρινών στα άτοµα Β και Γ;
Που οφείλεται η ετερογένεια των συµπτωµάτων που εµφανίζουν τα
άτοµα µε την ασθένεια που χαρακτηρίζει τον Γ;
Μονάδες 10 (6+4)

Ένα ασυνεχές γονίδιο µεταγράφεται και παράγεται το πρόδροµο mRNA, το
οποίο στη συνέχεια υφίσταται τη διαδικασία της ωρίµανσης. Να περιγράψετε
όλους τους µηχανισµούς ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης µετά την
ωρίµανση του mRNA έως και την παραγωγή λειτουργικού πρωτεϊνικού
προϊόντος.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο

Στο διάγραµµα απεικονίζεται η µεταβολή του αριθµού (Ν) συναρτήσει του χρόνου
γενετικώς τροποποιηµένων µικροβίων σε κλειστή καλλιέργεια, από την οποία
παράγεται το πρόδροµο µόριο της ανθρώπινης ινσουλίνης.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Ποιες φάσεις ανάπτυξης των µικροβίων απεικονίζονται στο διάγραµµα, πώς
µεταβάλλεται ο αριθµός των µικροβίων σε καθεµία από αυτές και για ποιον
λόγο;
Μονάδες 6
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Α.

3

Β.
Γ.

∆.

Ε.

Ποιος τύπος βιβλιοθήκης επιλέγεται από τους ερευνητές για την παραγωγή
ανθρώπινων πρωτεϊνών σε βακτήρια-ξενιστές και για ποιον λόγο;
Μονάδες 5 (1+4)
Ποια ένζυµα είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία της βιβλιοθήκης που
απαντήσατε στο προηγούµενο ερώτηµα και ποιος ο ρόλος τους στην
κατασκευή της;
Μονάδες 6
Με παρόµοιο τρόπο παράγονται από βακτήρια ανθρώπινες ιντερφερόνες. Να
περιγράψετε τον ρόλο των ιντερφερονών στον ανθρώπινο οργανισµό.
Μονάδες 4
Βασιζόµενοι στον µηχανισµό της µετάφρασης, να εξηγήσετε πώς τα βακτήρια
µπορούν να χρησιµοποιούνται σαν «εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων
πρωτεϊνών».
Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4ο

Άνδρας που πάσχει από γενετική ασθένεια έχει αποκτήσει µε γυναίκα οµόζυγη για το
φυσιολογικό αλληλόµορφο έναν γιο που νοσεί από την ίδια νόσο και µία κόρη µε
γονότυπο σαν τη µητέρα της.
Α.

Β.

∆εδοµένου ότι πρόκειται για µονογονιδιακή ασθένεια, να εξηγήσετε ποιος
είναι ο τύπος κληρονοµικότητάς της (Μονάδες 8), να συµβολίσετε κατάλληλα
τα αλληλόµορφα γονίδια (Μονάδες 2) και να γράψετε τους γονότυπους των
ατόµων (Μονάδες 2).
Το φυσιολογικό αλληλόµορφο κωδικοποιεί πρωτεΐνη, στην κωδική αλυσίδα
του οποίου παρατηρείται από το 1ο έως το 6ο κωδικόνιο η αλληλουχία βάσεων:
3΄ ….. ATG - GCG - TGA - CAT - CGC - GTA…… 5΄

Η κωδική αλυσίδα του αλληλοµόρφου που ευθύνεται για την εν λόγω ασθένεια
περιέχει από το 1ο έως το 6ο κωδικόνιο την αλληλουχία:
3΄ ….. ΑTG - GCG - GGA - CAT - CGC - GTA…… 5΄

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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∆εδοµένου ότι η αλληλουχία των υπόλοιπων βάσεων είναι πανοµοιότυπη και
στα δύο αλληλόµορφα, να εξηγήσετε το είδος της µετάλλαξης που συνέβη στο
υπεύθυνο για την ασθένεια αλληλόµορφο (Μονάδες 2), καθώς και τη
µεταβολή στην πρωτεΐνη που συντίθεται από το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο
(Μονάδες 6).
Σήµερα είναι γνωστό ότι η µελέτη της κληρονοµικότητας στον άνθρωπο είναι
δυσχερής και ότι µόνο οι µονογονιδιακοί χαρακτήρες υπακούουν στους νόµους
του Mendel. Ποιοι χαρακτήρες ονοµάζονται µονογονιδιακοί (Μονάδες 2) και
για ποιους λόγους η µελέτη της κληρονοµικότητας στον άνθρωπο
αποδεικνύεται δυσχερής (Μονάδες 3);
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Γ.


Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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