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ΘΕΜΑ 1o

Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες
προτάσεις:
1.

Το DNA ενός ανθρώπινου κυττάρου αποτελείται από 6·109 ζεύγη αζωτούχων
βάσεων. Το κύτταρο είναι:
A.
B.
Γ.
∆.

2.

Η χρώση των χρωµοσωµάτων για τη δηµιουργία των ζωνών Giemsa είναι
απαραίτητη για τον εντοπισµό:
A.
B.
Γ.
∆.

3.

Γονιδιακών µεταλλάξεων.
Τρισωµίας 21.
Μονοσωµίας.
Αναστροφής.

Ως πηγή άνθρακα σε εργαστηριακή καλλιέργεια E. coli µπορεί να
χρησιµοποιηθεί:
A.
B.
Γ.
∆.

4.

Γαµέτης.
Σωµατικό πριν την αντιγραφή του DNA.
Σωµατικό µετά την αντιγραφή του DNA.
Σωµατικό στη µετάφαση της µίτωσης.

Το διοξείδιο του άνθρακα.
Το άγαρ.
∆ιάλυµα γλυκόζης και λακτόζης.
Η ινσουλίνη.

Σε έλλειψη γονιδίου οφείλεται:
A.
B.
Γ.
∆.

Η φαινυλκετονουρία.
Το σύνδροµο «φωνή της γάτας».
Η κυστική ίνωση.
Το ρετινοβλάστωµα.

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Τα µονοκλωνικά αντισώµατα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του
καρκίνου αποµονώνονται από:
A.
B.
Γ.
∆.

Τον σπλήνα ποντικών που έχουν µολυνθεί µε επιλεγµένο αντιγόνο.
Υβριδώµατα λεµφοκυττάρων – καρκινικών κυττάρων.
Ανθρώπινα Β-λεµφοκύτταρα που συντήκονται µε λεµφοκύτταρα
ποντικών.
Καρκινικά κύτταρα ποντικών.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25
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ΘΕΜΑ 2o
Α.

Να περιγράψετε τη δοµή ενός φυσιολογικού µεταφασικού χρωµοσώµατος και
τον τρόπο µε τον οποίο από τα ινίδια χρωµατίνης προκύπτουν τα µεταφασικά
χρωµοσώµατα.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 (4+4)

Β.

Η έκφραση των γονιδίων είναι γνωστό ότι υπόκειται σε ρύθµιση. Να
εξηγήσετε πώς επιτυγχάνεται η γονιδιακή ρύθµιση στους ευκαρυωτικούς
οργανισµούς στο επίπεδο της µετάφρασης.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

Γ.

Τι είναι η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος και µε ποιο τρόπο
συµβάλλει στη µελέτη της οργάνωσης και της λειτουργίας του γενετικού
υλικού του ανθρώπου;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 (2+4)

∆.

Μια οµάδα Βιοτεχνολόγων επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα στέλεχος σόγιας
ποικιλίας Bt. Να εξηγήσετε τη διαδικασία µε την οποία το πλασµίδιο Ti του
Agrobacterium tumefaciens συµβάλλει σε αυτόν τον σκοπό.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

ΘΕΜΑ 3o
Α.

Η αλληλουχία βάσεων που ακολουθεί αποτελεί ασυνεχές γονίδιο που
κωδικοποιεί µικρό πεπτίδιο.

3’ TAATCTACTTTAAGATTGCGCACCCCTACTCTCCTTTT 5’
5’ ATTAGATGAAATTCTAACGCGTGGGGATGAGAGGAAAA 3’
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Το µικρό πεπτίδιο που παράγεται από το εν λόγω γονίδιο αποτελείται κατά τη
σύνθεσή του από την αλληλουχία αµινοξέων:
HOOC- gly-trp-phe-lys-met-NH2
i.

Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που µεταφέρεται στα
ριβοσώµατα προκειµένου να γίνει η µετάφραση και η σύνθεση του
πεπτιδίου.
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i.

Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει αµέσως µετά τη
µεταγραφή του γονιδίου, να σηµειώσετε τα άκρα του και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

iii.

Περιγράψτε την διαδικασία µε την οποία το mRNA που παράγεται από
την µεταγραφή ενός γονιδίου ευκαρυωτικού κυττάρου µετατρέπεται σε
µόριο έτοιµο για να µεταφραστεί. Πώς λέγονται τα σωµατίδια που
επιτελούν τη λειτουργία αυτή και ποια είναι η σύστασή τους;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 18 (7+4+7)
[Στο τέλος των εκφωνήσεων δίνεται ο γενετικός κώδικας.]

Β.

Το πλασµίδιο που απεικονίζεται στο σχήµα χρησιµοποιείται ως φορέας
κλωνοποίησης µε τη χρήση µίας περιοριστικής ενδονουκλεάσης. Στο σχήµα
απεικονίζονται επίσης δύο γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά που φέρει το
πλασµίδιο, οι υποκινητές τους, η θέση έναρξης αντιγραφής του και οι θέσεις
που τέµνουν το πλασµίδιο οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ν και Ζ.

Αντλώντας πληροφορίες από το σχήµα, να εξηγήσετε ποια περιοριστική
ενδονουκλεάση (Ν ή Ζ) είναι κατάλληλη για την κατασκευή του
ανασυνδυασµένου πλασµιδίου. Επίσης, να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο
επιλέγονται τα βακτήρια που µετασχηµατίζονται µε το εν λόγω πλασµίδιο από
εκείνα που δεν δέχθηκαν πλασµίδιο.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7
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ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

Η αιµοχρωµάτωση είναι µονογονιδιακή γενετική ασθένεια που εµφανίζεται κατά την
τρίτη έως την πέµπτη δεκαετία της ζωής του ανθρώπου και χαρακτηρίζεται από
αυξηµένη εντερική απορρόφηση σιδήρου και υπερφόρτωση πολλών ζωτικών
οργάνων µε σίδηρο.
Ο Νίκος είναι ένας άνδρας 30 ετών, για τον οποίο διαγνώστηκε ότι πάσχει από
αιµοχρωµάτωση. Ο Νίκος περιέγραψε στους θεράποντες ιατρούς του το ακόλουθο
ιστορικό:
«Οι γονείς µου είναι υγιείς ως προς αυτή τη νόσο, αλλά ο δίδυµος αδελφός της µητέρας
µου πάσχει από αιµοχρωµάτωση, παρότι οι γονείς της µητέρας µου, όπως και η
µικρότερη της αδελφή, είναι υγιείς. Ο παππούς µου από τον πατέρα µου είναι επίσης
υγιής, όµως η γιαγιά µου υποφέρει επί σειρά ετών από τα συµπτώµατα της πάθησης.»
Α.

Στηριζόµενοι στις πληροφορίες από το ιστορικό του Νίκου:
i.

Να απεικονίσετε σε γενεαλογικό δένδρο τα πάσχοντα και υγιή άτοµα
της οικογένειάς του,

ii.

Να προσδιορίσετε τον τύπο κληρονοµικότητας της αιµοχρωµάτωσης,

iii.

Να γράψετε µε τους κατάλληλους συµβολισµούς τους πιθανούς
γονότυπους των ατόµων που αναφέρονται,

iv.

Να προσδιορίσετε την πιθανότητα να είναι φορέας η µικρή αδελφή της
µητέρας του.

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Β.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 19 (4+5+4+6)

Στην πατρίδα µας η αιµοχρωµάτωση παρουσιάζει σηµαντική ετερογένεια.
Ποιες άλλες γενετικές ασθένειες γνωρίζετε ότι χαρακτηρίζονται από
ετερογένεια συµπτωµάτων (απλή αναφορά) και πού οφείλεται αυτή;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΒΑΣΗ

