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ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 1111οοοο
ΑΑΑΑ.... ΝαΝαΝαΝα βάλετεβάλετεβάλετεβάλετε σεσεσεσε κύκλοκύκλοκύκλοκύκλο τοτοτοτο γράμμαγράμμαγράμμαγράμμα πουπουπουπου αντιστοιχείαντιστοιχείαντιστοιχείαντιστοιχεί στηστηστηστη σωστήσωστήσωστήσωστή απάντησηαπάντησηαπάντησηαπάντηση....

(Μονάδες 25)

1. ΈναςΈναςΈναςΈνας ανθρώπινοςανθρώπινοςανθρώπινοςανθρώπινος γαμέτηςγαμέτηςγαμέτηςγαμέτης πουπουπουπου περιέχειπεριέχειπεριέχειπεριέχει 21212121 αυτοσωμικάαυτοσωμικάαυτοσωμικάαυτοσωμικά χρωμοσώματαχρωμοσώματαχρωμοσώματαχρωμοσώματα
καικαικαικαι έναέναέναένα φυλετικόφυλετικόφυλετικόφυλετικό χρωμόσωμαχρωμόσωμαχρωμόσωμαχρωμόσωμα,,,, αναναναν συντηχθείσυντηχθείσυντηχθείσυντηχθεί μεμεμεμε έναέναέναένα κανονικόκανονικόκανονικόκανονικό γαμέτηγαμέτηγαμέτηγαμέτη,,,, τότετότετότετότε
θαθαθαθα προκύψειπροκύψειπροκύψειπροκύψει άτομοάτομοάτομοάτομο::::
α) με σύνδρομο Down
γ) με σύνδρομο Turner
β) με σύνδρομο cri-du-chat
δ) μη βιώσιμο

2. ΑντικωδικόνιοΑντικωδικόνιοΑντικωδικόνιοΑντικωδικόνιο δενδενδενδεν μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα είναιείναιείναιείναι ηηηη τριπλέτατριπλέτατριπλέτατριπλέτα::::
α) 3’ - UAG - 5’
β) 3’ – ACU – 5’
γ) 3’ – AGU – 5’
δ) 3’ – CGC – 5’

3. ΤαΤαΤαΤα κύτταρακύτταρακύτταρακύτταρα ενόςενόςενόςενός οργανισμούοργανισμούοργανισμούοργανισμού διαφέρουνδιαφέρουνδιαφέρουνδιαφέρουν στηστηστηστη δομήδομήδομήδομή καικαικαικαι στηστηστηστη λειτουργίαλειτουργίαλειτουργίαλειτουργία
τουςτουςτουςτους εξαιτίαςεξαιτίαςεξαιτίαςεξαιτίας διαφορώνδιαφορώνδιαφορώνδιαφορών στοστοστοστο είδοςείδοςείδοςείδος τωντωντωντων μορίωνμορίωνμορίωνμορίων::::
α) tRNA
β) mRNA
γ) snRNA
δ) rRNA

4. ΤοΤοΤοΤο χρωμόσωμαχρωμόσωμαχρωμόσωμαχρωμόσωμα ΧΧΧΧ::::
α) βρίσκεται μόνο στα θηλυκά άτομα
β) είναι μικρότερο σε μέγεθος από το χρωμόσωμα Υ
γ) είναι ευδιάκριτο στα σωματικά κύτταρα κατά τη μεσόφαση
δ) υπάρχει τόσο στα σωματικά όσο και στα γεννητικά κύτταρα ενός ατόμου.

5. ToToToTo εσώνιοεσώνιοεσώνιοεσώνιο ενόςενόςενόςενός γονιδίουγονιδίουγονιδίουγονιδίου μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα βρίσκεταιβρίσκεταιβρίσκεταιβρίσκεται::::
α) μόνο σε γονιδιωματική βιβλιοθήκη



β) μόνο σε cDNA βιβλιοθήκη
γ) και σε γονιδιωματική βιβλιοθήκη και σε cDNA βιβλιοθήκη
δ) σε καμία από τις δύο βιβλιοθήκες

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 2222οοοο
ΑΑΑΑ.... Να περιγράψετε το πείραμα των Hershey και Chase.

(Μονάδες 6)
ΒΒΒΒ.... Σε δύο άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Klinefelter έγινε ανάλυση της
αλληλουχίας των βάσεων του DNA των φυλετικών χρωμοσωμάτων τους. Στο
πρώτο άτομο η ανάλυση των φυλετικών χρωμοσωμάτων έδειξε τρεις
διαφορετικές αλληλουχίες βάσεων DNA. Στο δεύτερο άτομο η ανάλυση των
φυλετικών χρωμοσωμάτων έδειξε δύο πανομοιότυπες και μία διαφορετική
αλληλουχία βάσεων DNA. Να εξηγήσετε τους πιθανούς μηχανισμούς σύμφωνα
με τους οποίους γεννήθηκαν τα άτομα αυτά από φυσιολογικούς γονείς.

(Μονάδες 6)
ΓΓΓΓ.... Κατασκευάζουμε cDNA βιβλιοθήκη από ανθρώπινο φυσιολογικό ηπατικό
κύτταρο.
Τι είναι η cDNA βιβλιοθήκη και πώς κατασκευάζεται; (Μονάδες 5)
Ποια γονίδια δεν θα περιέχονται σε αυτή; (Μονάδες 2)
ΔΔΔΔ.... Στη γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς εμπλέκονται πολλά
βιολογικά μόρια μεταξύ των οποίων:
1. ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια.
2. ένζυμα που αποικοδομούν το mRNA.
3. μεταγραφικοί παράγοντες.
4. ένζυμα που σπάνε πεπτιδικούς δεσμούς.
Σε ποιο στάδιο της γονιδιακής ρύθμισης συμμετέχει το κάθε ένα από αυτά και
πώς;

(Μονάδες 6)
ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 3333οοοο
Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο απεικονίζει τον τρόπο κληρονόμησης μίας
ασθένειας.



ΓΓΓΓ1.1.1.1. Να βρείτε τους πιθανούς τρόπους κληρονόμησης της ασθένειας αυτής
κάνοντας τις κατάλληλες διασταυρώσεις και να γράψετε τους γονότυπους των
ατόμων. (Να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης).

(Μονάδες 6)
ΓΓΓΓ2.2.2.2. Ποια είναι η πιθανότητα το επόμενο παιδί των γονέων Ι1, Ι2 να είναι αγόρι και
να πάσχει από την ασθένεια αυτή;

(Μονάδες 5)
Η παραπάνω ασθένεια είναι αποτέλεσμα αντικατάστασης μιας βάσης, η οποία
δημιουργεί μέσα στο γονίδιο την αλληλουχία, που αναγνωρίζει η περιοριστική
ενδονουκλεάση EcoRI. Το φυσιολογικό γονίδιο δεν έχει την αλληλουχία αυτή. Για
τον εντοπισμό των μεταλλαγμένων γονιδίων τα μέλη της οικογένειας
υποβάλλονται σε γενετική εξέταση. Για το σκοπό αυτό, από σωματικά κύτταρα
κάθε μέλους της οικογένειας, απομονώθηκαν τα τμήματα DNA, τα οποία
περιέχουν τα αλληλόμορφα γονίδια που ελέγχουν την ασθένεια. Στα τμήματα
αυτά έγινε επίδραση με την EcoRI. Τα αποτελέσματα αυτής της επίδρασης
δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΓΓΓΓ3.3.3.3. Με βάση το γενεαλογικό δένδρο και τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα σε
ποιον τρόπο κληρονόμησης της ασθένειας καταλήγετε; (μονάδα 1). Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)

(Μονάδες 5)

ΓΓΓΓ4.4.4.4. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τύπων
και των ποσοτήτων αιμοσφαιρίνης σε 2 ενήλικα άτομα. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι ο Γιάννης είναι απολύτως φυσιολογικό άτομο. Από ποια ασθένεια πάσχει ο
Γιώργος και ποια τα συμπτώματά της; Πώς αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη
ασθένεια και ποιες οι συνέπειες της θεραπείας;

(Μονάδες 5)

ΕνήλικεςΕνήλικεςΕνήλικεςΕνήλικες HbAHbAHbAHbA HbAHbAHbAHbA2222 HbFHbFHbFHbF HbSHbSHbSHbS

ΓιάννηςΓιάννηςΓιάννηςΓιάννης 97% 2,2% 0,8% -

ΓιώργοςΓιώργοςΓιώργοςΓιώργος - 2% 55% -



ΓΓΓΓ5.5.5.5.
Με βάση τις πληροφορίες που σας παρέχει το στιγμιότυπο της εικόνας να
τοποθετήσετε το γράμμα Σ ή Λ στις προτάσεις που θεωρείτε αντιστοίχως σωστές
ή λανθασμένες:
Ι. Η μεθειονίνη βρίσκεται στο άκρο 1
ΙΙ. Το κωδικόνιο έναρξης βρίσκεται πλησιέστερα στο άκρο Α.
ΙΙΙ. Το κωδικόνιο λήξης βρίσκεται κοντά στο άκρο Α
ΙV. Το τελευταίο αμινοξύ που τοποθετείται στην πολυπεπτιδική αλυσίδα
βρίσκεται πλησιέστερα στο άκρο 2.
V. Οι τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσής
τους, είναι πανομοιότυπες.

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ 4444οοοο

Δίνεται το παρακάτω τμήμα δίκλωνου μορίου DNA, το οποίο περιέχει ένα
συνεχές γονίδιο.

Δίνεται, επίσης, ο υποκινητής του παραπάνω γονιδίου.

ΔΔΔΔ1.1.1.1. Να γράψετε το παραπάνω τμήμα δίκλωνου μορίου DNA, σημειώνοντας τον
προσανατολισμό των αλυσίδων χωρίς να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 2)



ΔΔΔΔ2.2.2.2. Να γράψετε το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του παραπάνω
γονιδίου, σημειώνοντας τον προσανατολισμό του (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας (μονάδες 4).

(Μονάδες 6)
ΔΔΔΔ3.3.3.3. Το τμήμα DNA μεταξύ των σημείων 1 και 2, τα οποία υποδεικνύονται με βέλη
πάνω στο δίκλωνο μόριο DNA, διπλασιάζεται. Το νέο τμήμα DNA μήκους 6
ζευγών βάσεων, που προέκυψε από τον διπλασιασμό μετά από θραύση στα
άκρα του, αποκόβεται και ενσωματώνεται ανεστραμμένο στο σημείο 1 του
αρχικού μορίου, ενώ τα σημεία, από τα οποία αποκόπηκε, επανασυνδέονται. Να
γράψετε το νέο δίκλωνο μόριο DNA που θα προκύψει από την παραπάνω
διαδικασία.

(Μονάδες 5)
ΔΔΔΔ4.4.4.4. Η αλληλουχία 3333’’’’ AAAAAAAAGUAGGAUCUGAGCGAAAAAAAAGUAGGAUCUGAGCGAAAAAAAAGUAGGAUCUGAGCGAAAAAAAAGUAGGAUCUGAGCG………….5.5.5.5’’’’
αποτελεί τμήμα ώριμου mRNA που κωδικοποιεί τα 4 τελευταία αμινοξέα
φαρμακευτικής πρωτεΐνης. Το δίκλωνο τμήμα DNA που σχηματίστηκε από αυτό
το mRNA συνδέθηκε με πλασμίδιο με τέτοιο τρόπο ώστε η θέση έναρξης
αντιγραφής του πλασμιδίου να βρίσκεται από τη μεριά που βρίσκονταν οι
αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής του γονιδίου.
1. Να γράψετε χωρίς αιτιολόγηση, τα αντικωδικόνια των tRNA που συμμετείχαν

στη μετάφραση του παραπάνω τμήματος.
(Μονάδες 4)

2. Να γράψετε τις αλυσίδες DNA του γονιδίου, από το οποίο προέκυψε το
παραπάνω τμήμα mRNA και να τις χαρακτηρίσετε ως κωδική και μη κωδική,
χωρίς αιτιολόγηση.

(Μονάδες 2)
3. Ποια από τις δύο αλυσίδες, κωδική και μη κωδική θα αντιγραφεί με συνεχή
τρόπο όταν το πλασμίδιο θα αυτοδιπλασιαστεί; Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.

(Μονάδες 6)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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