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B΄ ΦΑΣΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς
προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Α2.

Α3.

Α4.

∆ίκλωνο γραµµικό µόριο DNA διπλασιάζεται δύο φορές σε περιβάλλον µε
35
S. Μετά τον δεύτερο διπλασιασµό, 35S θα περιέχουν:
α. δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες
β. καµία πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα
γ. τέσσερις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες
δ. έξι πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες
Μονάδες 5
Τα διαγονιδιακά ζώα
α. προέρχονται από επιλεγµένες διασταυρώσεις
β. προέρχονται από γενετικά τροποποιηµένα ωάρια
γ. αποτελούν κλώνο του ζώου από το οποίο προέρχεται το ωάριο
δ. έχουν το µιτοχοδριακό DNA του ζώου από το οποίο προέρχεται το ωάριο
Μονάδες 5
∆ύο γονείς φορείς δύο ασθενειών που κληρονοµούνται µε αυτοσωµικό
υπολειπόµενο τρόπο έχουν πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι και µε τις δύο
ασθένειες:
α. 1/32
β. 1/8
γ. 1/2
δ. 1/16
Μονάδες 5
Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI αποτελείται από:
α. δεοξυριβονουκλεοτίδια
β. αµινοξέα
γ. ριβονουκλεοτίδια
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δ. εσώνια

ΘΕΜΑ Β

Β2.

Β3.

Β4.

Να εξηγήσετε τι, από ένα γονίδιο που έχει την γενετική πληροφορία για την
σύνθεση µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας, δεν µεταγράφεται αλλά µεταφράζεται.
Μονάδες 6
α. Να αναφέρετε δύο ρυθµιστικά στοιχεία της µεταγραφής ενός γονιδίου
ευκαρυωτικού κυττάρου.
β. Με ποιο τρόπο αυτά συµβάλλουν στη γονιδιακή ρύθµιση των
ευκαρυωτικών οργανισµών;
Μονάδες 6 (2+4)
Μια αλληλουχία DNA κωδικοποιεί λειτουργική πρωτεΐνη από 230 αµινοξέα.
Στο DNA αυτό έγιναν αρκετές µεταλλάξεις που επηρεάζουν διάφορες περιοχές
της κωδικής αλυσίδας ή ρυθµιστικές περιοχές του γονιδίου. Για καθεµία από
τις παρακάτω περιπτώσεις, να περιγράψετε το µέρος του DNA που
µεταλλάχθηκε. (Ένα ενδεχόµενο για κάθε περίπτωση).
α. Παράγεται mRNA, το οποίο δεν µπορεί να δεσµευτεί στο ριβόσωµα.
β. ∆εν παράγεται mRNA, γιατί η RNA πολυµεράση δεν µπορεί να αρχίσει τη
µεταγραφή.
γ. Παράγεται κανονικού µεγέθους, µη λειτουργικό πολυπεπτίδιο, λόγω
αντικατάστασης αµινοξέος.
δ. Παράγεται πολυπεπτίδιο που αποτελείται από 100 αµινοξέα.
Μονάδες 4
Για την πτυχιακή σας εργασία στο Πανεπιστήµιο, πραγµατοποιείτε το
ακόλουθο πείραµα:
Σε στερεό θρεπτικό υλικό, που περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά, τοποθετείτε 106 βακτήρια, που φέρουν µεταλλαγµένο το γονίδιο,
που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του αµινοξέος µεθειονίνη. Το
εµβολιασµένο θρεπτικό υλικό, το τοποθετείτε για µία µέρα σε κατάλληλες
συνθήκες, και όπως είναι λογικό δεν παρατηρείται αύξηση των βακτηρίων,
αφού δεν µπορούν να συνθέσουν το αµινοξύ µεθειονίνη, που απαραίτητο για
την ανάπτυξή τους. Αµέσως µετά, στο κέντρο του θρεπτικού υλικού
προσθέτετε µικρή ποσότητα στείρου (δεν περιέχει DNA) εκχυλίσµατος
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Α5.

Μονάδες 5
Το αντικωδικόνιο του tRNA που µεταφέρει το αµινοξύ µεθειονίνη είναι το:
α. 5’ AUG 3’
β. 3’ AUG 5’
γ. 5’ UAC 3’
δ. 3’ UAC 5’
Μονάδες 5
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φυτικών
κυττάρων
καπνού
(περιέχει
κυκλικούς
αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες) και τοποθετείτε ξανά το εµβολιασµένο θρεπτικό υλικό σε
κατάλληλες συνθήκες. Μετά από 36 ώρες γύρω από την ποσότητα του
εκχυλίσµατος εµφανίζονται αποικίες.

α. Πόσα από τα βακτήρια, µε βάση την παραπάνω εικόνα, που είχατε
τοποθετήσει αρχικά στο θρεπτικό υλικό, κατόρθωσαν να αναπτυχθούν
απουσία µεθειονίνης και να σχηµατίσουν αποικίες;
β. Πως εξηγείται η εµφάνιση αποικιών στο θρεπτικό υλικό, µετά την
προσθήκη σε αυτό, των κυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων του
καπνού; Ποιο το συµπέρασµα που προκύπτει για τις χηµικές ουσίες του
καπνού;
γ. Με βάση το πείραµα που πραγµατοποιήσατε, πως θα τεκµηριώνατε την
άποψη ότι διάφορες ουσίες του καπνού οδηγούν σε καρκίνο και συνεπώς
την αναγκαιότητα ένας καπνιστής να διακόψει το κάπνισµα;
µονάδες 9 (1+3+5)

ΘΕΜΑ Γ

Το απλοειδές γονιδίωµα του είδους Pan troglodytes (χιµπαντζής) είναι
οργανωµένο σε 24 χρωµοσώµατα και το φύλο στα άτοµα του είδους αυτού
καθορίζεται όπως στον άνθρωπο.
α. Να γράψετε τη χρωµοσωµική σύσταση του ζυγωτού ενός χιµπαντζή καθώς
και των γαµετών του.
β. Πόσα χρωµοσώµατα και πόσα µόρια DNA έχει ένα κύτταρο του χιµπαντζή:
i. στην αρχή της µεσόφασης
ii. Στη µετάφαση της µίτωσης
iii. Στο τέλος της 1ης µειωτικής διαίρεσης
Μονάδες 4
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Έχουµε στην διάθεσή µας την γονιδιωµατική βιβλιοθήκη ενός ανθρώπου και
την cDNA βιβλιοθήκη ενός πρόδροµου ερυθροκυττάρου του ανθρώπου.
Σηµειώστε µε το σύµβολο (+) ή (–) στις στήλες ΙΙ και ΙΙΙ το θετικό ή αρνητικό
σήµα υβριδοποίησης αντίστοιχα, των µορίων ανιχνευτών της στήλης Ι.
Στήλη Ι

7
8
9
10

Γ3.

Γ4.

Γονιδίου της RNA πολυµεράσης
Γονιδίου αλυσίδων – β της HbA
Γονιδίου σύνθεσης του αντιγόνου Α
1ου εσωνίου γονιδίου αλυσίδων – α της HbA
Υποκινητή γονιδίου αλυσίδων – β της HbA
Αλληλουχίας λήξης µεταγραφής του γονιδίου
αλυσίδων – β της HbA
5’ αµετάφραστης περιοχής του γονιδίου µιας
ιστόνης
Ανθρώπινου γονιδίου του tRNA σερίνης
Ανθρώπινου γονιδίου rRNA µικρής υποµονάδας
ριβοσώµατος
Γονιδίου της βακτηριακής RNA
πολυµεράσης

Μονάδες 10
Από τη διασταύρωση µιας ράτσας γάτας µε αραιό τρίχωµα µε γάτο που έχει
πυκνό τρίχωµα, προκύπτουν γατάκια σε αναλογία 1 (αραιό): 1 (πυκνό). Η
διασταύρωση ατόµων µε αραιό τρίχωµα µεταξύ τους δίνει απογόνους σε
αναλογία 2 (αραιό): 1 (πυκνό). Να γράψετε τις διασταυρώσεις και να
εξηγήσετε τα αποτελέσµατα. ∆ίνεται ότι το αντίστοιχο γονίδιο είναι
αυτοσωµικό.
Μονάδες 5
Φορείς της α – θαλασσαιµίας θεωρούνται τα άτοµα τα οποία, στο 16ο ζευγάρι
οµολόγων χρωµοσωµάτων τους φέρουν 2 γονίδια α, που κωδικοποιούν τις α αλυσίδες της αιµοσφαιρίνης, αντί για τα 4, που φυσιολογικά υπάρχουν (2 σε
κάθε οµόλογο). Γυναίκα µε δύο γονίδια α δια σταυρώνεται µε άνδρα που έχει
τρία α γονίδια.
Να βρείτε τους γονοτύπους των απογόνων ως προς την α – θαλασσαιµία.
Μονάδες 6
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Στήλη ΙΙ
Στήλη ΙΙΙ
Γονιδιωµατική cDNA βιβλιοθήκη
βιβλιοθήκη
πρόδροµου
ανθρώπου
ερυθροκυττάρου
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Το παρακάτω τµήµα DNA έχει αποµονωθεί από το πλασµίδιο του βακτηρίου Bacillus
thurigiensis και περιέχει το γονίδιο που κωδικοποιεί την τοξίνη Bt, µιας κρυσταλλικής
µορφής πρωτεΐνη (CryI), που καταστρέφει έντοµα της τάξης των λεπιδοπτέρων
(πεταλούδες). Το τµήµα αυτό DNA έχει αποκοπεί από το πλασµίδιο, µε τις
περιοριστικές ενδονουκλεάσες EcoRI και HindIII.

Αντίγραφα του τµήµατος αυτού DNA ενσωµατώνονται σε πλασµίδια Ti, που
διαθέτουν το ογκογονίδιο (α) και ένα γονίδιο (β) ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό
αµπικιλίνη, µε σκοπό την τροποποίηση φυτικών κυττάρων καλαµποκιάς που
διατηρούνται σε κυτταροκαλλιέργεια στο εργαστήριο. Στο σχήµα σηµειώνονται οι
θέσεις που κόβουν οι δύο περιοριστικές ενδονουκλεάσες το πλασµίδιο Ti.

∆2.

∆3.

Να γράψετε, µε τον προσανατολισµό της, την αλληλουχία των έξι ζευγών
βάσεων που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση HindIII, δείχνοντας
µε ένα βελάκι τη θέση που κόβει την αλληλουχία.
Μονάδες 3
Αναφέρετε επιγραµµατικά τα βήµατα δηµιουργίας των συγκεκριµένων
διαγονιδιακών φυτών καλαµποκιάς. Πως ονοµάζονται αυτού του τύπου οι
ποικιλίες φυτών;
Μονάδες 6 (5+1)
Για την επιτυχή τροποποίηση των φυτικών κυττάρων της καλλιέργειας, ως
φορείς κλωνοποίησης κατάλληλα είναι: α. µόνο το πλασµίδιο Α, β. µόνο το
πλασµίδιο Β ή γ. και τα δύο πλασµίδια; Εξηγήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 12
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Πραγµατοποιούµε αυτογονιµοποίηση ενός φυτού καλαµποκιάς, που
αναπτύχθηκε από ένα κύτταρο της καλλιέργειας που περιέχει το γονίδιο της
τοξίνης. Να βρεθεί η γονοτυπική και φαινοτυπική αναλογία των απογόνων του,
όσον αφορά στην παραγωγή της τοξίνης (Bt).
Μονάδες 4
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