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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

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 που συµπληρώνει
σωστά την ηµιτελή πρόταση .
1. Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι

ένα …
α.   δίκλωνο γραµµικό µόριο DNA.
β.   δίκλωνο κυκλικό µόριο DNA.
γ.   δίκλωνο κυκλικό µόριο RNA.
δ.   µονόκλωνο κυκλικό µόριο RNA.

Μονάδες 5
2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες …

α.   συµµετέχουν στην ωρίµανση του mRNA.
β.   συµµετέχουν στη µεταγραφή του DNA.
γ.   αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA.
δ.   συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA.

Μονάδες 5
3. Σε άτοµα που πάσχουν από αιµορροφιλία Β χορηγείται …

α. παράγοντας ΙΧ.
β. αυξητική ορµόνη .
γ. ινσουλίνη .
δ. α1 - αντιθρυψίνη.

Μονάδες 5

4. Το πλασµίδιο Ti αποµονώνεται από …
α.   τα βακτήρια του γένους Lactobacillus.
β.   το βακτήριο Βacillus thuringiensis.
γ.   το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens.
δ.   τα βακτήρια του γένους Clostridium.

Μονάδες 5
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5. Η εισαγωγή ανασυνδυασµένου DNA σε βακτηριακό
κύτταρο – ξενιστή ονοµάζεται …

α. εµβολιασµός .
β. µικροέγχυση .
γ. ιχνηθέτηση .
δ. µετασχηµατισµός .

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :

1. Ποιες λειτουργίες επιτελούν τα ένζυµα DNA πολυµεράσες
κατά την αντιγραφή του DNA;

Μονάδες 6

2. Γιατί τα µιτοχόνδρια χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα
οργανίδια ;

Μονάδες 4

3. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση (Μονάδες 4) και ποια
είναι τα προϊόντα της (Μονάδες 4);

Μονάδες 8

4. Με ποια διαδικασία παράγονται µονοκλωνικά
αντισώµατα στο εργαστήριο για ένα επιλεγµένο
αντιγόνο ;

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο

Η δρεπανοκυτταρική αναιµία, η β-θαλασσαιµία και η
φαινυλκετονουρία είναι µερικές από τις συχνά
εµφανιζόµενες γενετικές ασθένειες του ανθρώπου που
οφείλονται σε µεταλλάξεις .
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1. Σε τι µας βοηθά η διάγνωση των γενετικών ασθενειών;

Μονάδες 6

2. Ποιες τεχνικές µάς δίνουν τη δυνατότητα διάγνωσης της
δρεπανοκυτταρικής αναιµίας σε ενήλικα άτοµα που
πάσχουν από αυτή;

Μονάδες 6

3. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από β-θαλασσαιµία
παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια συµπτωµάτων;

Μονάδες 8

4. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία
εµφανίζουν διανοητική καθυστέρηση ;

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο
Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα µελετάται ο τρόπος
κληρονόµησης της ίδιας ασθένειας σε δύο διαφορετικές
οικογένειες Α και Β . Στην οικογένεια Α τα άτοµα Ι2 , II2 και
ΙΙΙ2 (µαυρισµένα) είναι ασθενή, ενώ στην οικογένεια Β τα
άτοµα ΙΙ2 και II3 (µαυρισµένα) είναι ασθενή . 
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1. Με βάση τα παραπάνω γενεαλογικά δέντρα να βρείτε
τον τύπο κληρονοµικότητας της ασθένειας αυτής . (Να µη
ληφθεί υπόψη η περίπτωση µετάλλαξης).

Μονάδες 7

2. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους όλων των
ατόµων που απεικονίζονται στα γενεαλογικά δέντρα
των οικογενειών Α και Β .

Μονάδες 8

3. Να υπολογίσετε την πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι µε
την ασθένεια αυτή από το γάµο του ατόµου ΙΙΙ2 της
οικογένειας Α µε το άτοµο ΙΙΙ1 της οικογένειας Β .

Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:00.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


