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ΘΕΜΑ 1
Ο

1. Σε µια διασταύρωση µελετάται ένα χαρακτηριστικό. Για τη συγκεκριµένη γενετι-

κή θέση στον πληθυσµό υπάρχουν πολλαπλά αλληλόµορφα. Τι από τα παρακάτω ι-

σχύει για τη συγκεκριµένη διασταύρωση;

α) ∆εν ισχύουν οι νόµοι του Mendel αφού το χαρακτηριστικό δεν είναι µονογονιδια-

κό.

β) Ισχύει ο 1
ος 

 νόµος του Mendel αλλά η φαινοτυπική αναλογία µπορεί να διαφέρει

από αυτές που έπαιρνε ο Mendel στις διασταυρώσεις του.

γ) Η γονοτυπική αναλογία θα συµπίπτει µε τη φαινοτυπική αναλογία.

δ) ∆ιασταύρωση µεταξύ ετερόζυγων θα δώσει φαινοτυπική αναλογία στους απογό-

νους ίση µε 3:1. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

2. Ασυνεχή γονίδια

α) ονοµάζονται γονίδια των οποίων κάποιο κοµµάτι έχει αφαιρεθεί λόγω δοµικής

χρωµοσωµικής ανωµαλίας.

β) είναι όλα τα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισµών.

γ) µπορούµε να συναντήσουµε και σε κάποιους ιούς.

δ) συναντώνται σε όλα τα είδη οργανισµών. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

3. Το είδος RNA που συναντάται σε όλες τις περιοχές ενός ευκαρυωτικού κυττάρου

(πυρήνας, κυτταρόπλασµα, µιτοχόνδρια και χλωροπλάστες) είναι το:

α) πρόδροµο mRNA

β) ώριµο mRNA

γ) snRNA

δ) tRNA ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

4. Μια σύγχρονη τεχνική της Βιολογίας στην οποία δηµιουργείται ανασυνδυασµένο

DNA είναι:

α) η µικροέγχυση

β) η κλωνοποίηση θηλαστικών

γ) η παραγωγή µονοκλωνικών αντισωµάτων

δ) η PCR ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

5. Ποιο από τα παρακάτω ζευγάρια δεν µπορεί να αποκτήσει παιδί υγιές παρά µόνο

αν έχει συµβεί κάποια µετάλλαξη;

α) Φορείς β-θαλασσαιµίας

β) Γονείς πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιµία

γ) Γονείς πάσχοντες από µερική αχρωµατοψία

δ) Ζευγάρι όπου ο ένας από τους 2 γονείς έχει κάποια τρισωµία και θεωρούµε ότι εί-

ναι γόνιµος. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

ΘΕΜΑ 2
Ο

1. Κατασκευάζεται cDNA βιβλιοθήκη από ανθρώπινα κύτταρα του παγκρέατος µε

στόχο την παραγωγή της ινσουλίνης σε µεγάλες ποσότητες.

Ως φορέας κλωνοποίησης χρησιµοποιείται τεχνητό πλασµίδιο που φέρει γονίδιο αν-

θεκτικότητας στο αντιβιοτικό στρεπτοµυκίνη και έχει µια φορά την ακολουθία που

αναγνωρίζει και κόβει η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI. Ακριβώς πριν από αυ-

τήν την ακολουθία, στο πλασµίδιο, έχουν τοποθετηθεί οι ρυθµιστικές περιοχές του
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οπερονίου της λακτόζης.  Τα βακτήρια που χρησιµοποιούνται ως κύτταρα–ξενιστές

δεν έχουν γονίδιο ανθεκτικότητας σε κάποιο αντιβιοτικό.

Α. Να περιγράψετε όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατασκευή της βι-

βλιοθήκης και την παραγωγή της ινσουλίνης µε στόχο την χορήγηση της σε διαβητι-

κούς. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7

Β. Ποια ήταν τα στάδια για την πραγµατοποίηση της καλλιέργειας στο βιοαντιδρα-

στήρα; ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

Γ. Ποια ήταν η πηγή C που έπρεπε να χρησιµοποιηθεί στο βιοαντιδραστήρα, δεδο-

µένου ότι οι µικροοργανισµοί που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ετερότροφοι; Να δικαιο-

λογήσετε την απάντησή σας. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7

2. Να γράψετε ότι γνωρίζετε για την κλωνοποίηση θηλαστικών. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

ΘΕΜΑ 3
Ο

Κατά το σχηµατισµό των σπερµατοζωαρίων ενός άντρα, µε τη διαδικασία της µείω-

σης, πραγµατοποιήθηκε µη διαχωρισµός των οµόλογων χρωµοσωµάτων κατά την 1
η

µειωτική διαίρεση, στο ζευγάρι των φυλετικών. Το αποτέλεσµα ήταν να σχηµατιστεί

σπερµατοζωάριο που γονιµοποίησε ένα φυσιολογικό ωάριο της συζύγου και τελικά

να γεννηθεί αγόρι µε κάποια αριθµητική χρωµοσωµική ανωµαλία.

Α. Ποια ήταν η χρωµοσωµική σύσταση του παιδιού που προέκυψε; ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 7   

Β. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου από το οποίο πάσχει το αγόρι.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

Γ. Αν κάποιο άλλο σπερµατοζωάριο, που προέκυψε από το µη διαχωρισµό στην ίδια

µειωτική διαίρεση του άντρα, γονιµοποιούσε ένα φυσιολογικό ωάριο της γυναίκας,

ποια θα µπορούσε να είναι η πιθανή γενετική σύσταση του παιδιού που θα προέκυ-

πτε; ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου συνδρόµου. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

ΘΕΜΑ 4
ο

   

1.Από τρεις διαφορετικούς διπλοειδείς οργανισµούς αποµονώθηκαν φυσιολογικά

κύτταρα, που βρίσκονταν σε διαφορετικό στάδιο του κυτταρικού κύκλου, και προσ-

διορίστηκε ο αριθµός των µορίων DNA του πυρήνα τους.

Στο κύτταρο του οργανισµού Α, που βρισκόταν στο στάδιο µετάφασης, βρέθηκαν 28

µόρια DNA. Στο κύτταρο του οργανισµού Β, που ήταν γαµέτης, βρέθηκαν 14 µόρια

DNA και στο κύτταρο του οργανισµού Γ, που βρισκόταν στην αρχή της µεσόφασης

βρέθηκαν 14 µόρια DNA.

Α. Ποιοι από τους παραπάνω οργανισµούς µπορεί να ανήκουν στο ίδιο είδος και

ποιοι όχι; ΜΟΝΑ∆ΕΣ  2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6

Β. Να περιγράψετε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να διαπιστώσετε αν ό-

ντως τελικά ανήκαν στο ίδιο είδος ή σε διαφορετικά. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

2. Ένα ένζυµο, στη λειτουργική του µορφή, έχει 450 αµινοξέα και αποτελείται από 2

διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες, την Α και τη Β που έχει 250 αµινοξέα. Το

γονίδιο που κωδικοποιεί την Α πολυπεπτιδική αλυσίδα έχει 2400 νουκλεοτίδια συ-

νολικά. Κατά τη µετάφραση του αντίστοιχου mRNA υπάρχουν σε αυτό 400 νουκλε-

οτίδια που δε µεταφράζονται. Να θεωρήσετε ότι µετά τη σύνθεση των πολυπεπτιδι-

κών αλυσιδών δεν αφαιρέθηκαν αµινοξέα από το αµινοτελικό τους άκρο και να

βρείτε αν το ένζυµο αυτό προέρχεται από προκαρυωτικό ή από ευκαρυωτικό κύττα-

ρο. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1
ο

1.β,  2.γ,  3.δ,  4.α,  5.γ.

ΘΕΜΑ  2
ο

1.Α. βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β σελ. 60 :  «Για να κατασκευαστεί µια cDNA βιβλιοθή-

κη…..δηµιουργία δίκλωνων µορίων DNA» και σελ. 58: «Τα πλασµίδια που χρησι-

µοποιούνται……..ονοµάζεται κλωνοποίηση». Τα αντιβιοτικό που χρησιµοποιήθηκε

ήταν η στρεπτοµυκίνη. Για την επιλογή του βακτηριακού κλώνου που περιείχε το

γονίδιο της ινσουλίνης χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της υβριδοποίησης µε ραδιενεργό

ανιχνευτή. Βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β. σελ. 61: «Η τεχνική που χρησιµοποιείται….το συ-

µπληρωµατικό τους DNA».

Βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β. σελ. 119: Ακολουθεί «ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε βιοα-

ντιδραστήρα…..µετατρέπεται σε ινσουλίνη».

Β. βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β σελ. 109: «Όταν γίνεται καλλιέργεια µικροοργανι-

σµών…..αποστειρώνονται πριν από τη χρήση».

Γ. Πηγή C για τους ετερότροφους µικροοργανισµούς είναι διάφορες οργανικές ενώ-

σεις, όπως οι υδατάνθρακες.

Στο γονιδίωµα του βακτηρίου E.coli υπάρχει µία οµάδα γονιδίων που αποτελούν το

οπερόνιο της λακτόζης. Αυτό περιλαµβάνει 3 δοµικά γονίδια που κωδικοποιούν 3

ένζυµα για τη διάσπαση της λακτόζης. Βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β σελ. 40: «Σε αυτό περι-

λαµβάνονται εκτός….δηλαδή να µεταγράφονται και να συνθέτουν τα ένζυµα».

Στο βακτηριακό κλώνο στον οποίο υπάρχει το γονίδιο της ινσουλίνης, στο αντίστοι-

χο ανασυνδυασµένο DNA, ακριβώς µετά τις ρυθµιστικές περιοχές του οπερονίου της

λακτόζης υπάρχει το γονίδιο της ινσουλίνης. Έτσι για να γίνει η µεταγραφή του, στο

θρεπτικό υλικό του βιοαντιδραστήρα ως πηγή C θα πρέπει να υπάρχει µόνο η λακτό-

ζη.

2. βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β σελ. 136: «Το 1997, όταν οι ερευνητές του Ινστιτούτου ….

στο ίδιο ή σε συγγενικό είδος ζώου».

ΘΕΜΑ 3
ο

Α. Κατά την 1
η
 µειωτική διαίρεση αποχωρίζονται τα οµόλογα χρωµοσώµατα του

κάθε ζεύγους. Έτσι, αν είχε πραγµατοποιηθεί φυσιολογικά ο διαχωρισµός των φυλε-

τικών χρωµοσωµάτων, από την 1
η
 µειωτική διαίρεση θα προέκυπταν 2 κύτταρα από

οποία το ένα θα είχε το Χ και το άλλο το Υ φυλετικό χρωµόσωµα.

Ο µη διαχωρισµός τους κατά την 1
η
 µειωτική διαίρεση οδήγησε στη δηµιουργία δύο

κυττάρων από τα οποία το ένα είχε 2 φυλετικά χρωµοσώµατα (και το Χ και το Υ)

και το άλλο κανένα φυλετικό χρωµόσωµα.

Κατά τη 2
η
 µειωτική διαίρεση γίνεται ο αποχωρισµός των αδελφών χρωµατίδων του

κάθε χρωµοσώµατος. Το καθένα από τα 2 κύτταρα που προέκυψαν από την 1
η
 µειω-

τική διαίρεση, διαιρέθηκε και πάλι και από κάθε χρωµόσωµα η µια χρωµατίδα κατέ-

ληξε στο ένα κύτταρο και η άλλη στο άλλο. Έτσι προέκυψαν 4 γαµέτες από τους ο-

ποίους οι 2 είχαν από2 φυλετικά χρωµοσώµατα ο καθένας(και το Χ και το Υ) και οι

άλλοι 2 κανένα, ενώ όλοι είχαν από 22 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα.

Για να προκύψει αγόρι θα πρέπει το σπερµατοζωάριο που γονιµοποιήθηκε να περιεί-

χε το Υ. Άρα ενώθηκε ένα σπερµατοζωάριο που περιείχε και το Χ και το Υ µε φυ-

σιολογικό ωάριο (Χ) και προέκυψε ζυγωτό και τελικά οργανισµός που είχε σε κάθε

σωµατικό του κύτταρο 44 αυτοσωµικά και 3 φυλετικά χρωµοσώµατα, τα ΧΧΥ.

Β. Το παιδί αυτό θα πάσχει από το σύνδροµο Kleinefelter. Τα άτοµα αυτά έχουν ε-

ξωτερικά χαρακτηριστικά αρσενικού ατόµου αλλά είναι στείρα. Τα χαρακτηριστικά

του συνδρόµου εµφανίζονται κατά την εφηβεία.
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Γ. Ένα άλλο σπερµατοζωάριο που προέκυψε από την ίδια µειωτική διαίρεση, µε

διαφορετική όµως χρωµοσωµική σύσταση από το προηγούµενο, είναι αυτό που έχει

22 αυτοσωµικά και κανένα φυλετικό χρωµόσωµα. Η γονιµοποίηση του µε ένα φυ-

σιολογικό ωάριο της γυναίκας, που είχε 22 αυτοσωµικά και ένα φυλετικό Χ θα οδη-

γούσε στη γέννηση παιδιού που θα είχε 44 αυτοσωµικά και ένα µόνο φυλετικό χρω-

µόσωµα το Χ (ΧΟ). Βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β. σελ. 97: «Αυτή είναι η µοναδική µονοσω-

µία….θηλυκού ατόµου και είναι στείρα».

ΘΕΜΑ 4
ο

1.Α. Στο στάδιο της µετάφασης της µίτωσης τα χρωµοσώµατα έχουνε το µέγιστο

βαθµό συµπύκνωσης και το καθένα αποτελείται από τις 2 αδελφές χρωµατίδες ενω-

µένες στο κεντροµερίδιο, δηλαδή από 2 ίδια µόρια DNA το καθένα. Άρα στο µετα-

φασικό κύτταρο του Α οργανισµού υπήρχαν 14 χρωµοσώµατα (που το καθένα είχε 2

µόρια DNA και άρα συνολικά 28 µόρια DNA).

Το διπλοειδές κύτταρο του Γ οργανισµού βρισκόταν στην αρχής της µεσόφασης, δη-

λαδή πριν από την αντιγραφή του DNA, και είχε 14 µόρια DNA, που αντιστοιχούν

σε 14 ινίδια χρωµατίνης. Αυτά µετά το διπλασιασµό και τη συσπείρωσή τους (κατά

τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης) θα σχηµατίσουν 14 χρωµοσώµατα.

Το απλοειδές κύτταρο του Β οργανισµού είχε 14 µόρια DNA. Άρα σε ένα διπλοειδές

κύτταρο του ιδίου οργανισµού, στην αρχή της µεσόφασης θα υπάρχουν διπλάσια

µόρια DNA (28) που αντιστοιχούν σε 28 ινίδια χρωµατίνης. Αυτά αφού διπλασια-

στούν και συµπυκνωθούν θα σχηµατίσουν 28 χρωµοσώµατα (κατά τη διάρκεια της

κυτταρικής διαίρεσης). Βλ. σχολ. βιβλίο σελ. 20: «Κατά τη µεσόφαση ….τη µία από

τις 2 αδελφές χρωµατίδες από κάθε χρωµόσωµα».

Παρατηρούµε ότι ο αριθµός των χρωµοσωµάτων είναι ο ίδιος για τους οργανισµούς

Α και Γ (14 χρωµοσώµατα), που άρα θα µπορούσαν να ανήκουν στο ίδιο είδος, και

διαφέρει για τον οργανισµό Β, που σίγουρα ανήκει σε διαφορετικό είδος.

Β. Για να διαπιστώσουµε αν όντως οι οργανισµοί Α και Γ ανήκουν στο ίδιο είδος θα

κατασκευάσουµε τον καρυότυπο, γιατί ο αριθµός και η µορφολογία των χρωµοσω-

µάτων στον καρυότυπο είναι χαρακτηριστικός για κάθε είδος. Αν τα χρωµοσώµατα

ταιριάζουν και ως προς τη µορφολογία τους (σχήµα, µέγεθος, ζωνώσεις που εµφανί-

ζονται µετά από κατάλληλη χρώση) τότε µπορούµε να πούµε ότι ανήκουν στο ίδιο

είδος. Βλ. βιβλίο Ο.Ε.∆.Β σελ. 20: «Η µελέτη των χρωµοσωµάτων είναι δυνατή σε

κύτταρα τα οποία διαιρούνται… Η απεικόνιση αυτή αποτελεί τον καρυότυπο».

2. Η Α πολυπεπτιδική αλυσίδα έχει 450–250=200 αµινοξέα. Επειδή κάθε αµινοξύ

κωδικοποιείται από µια τριάδα νουκλεοτιδίων στο mRNA, στο αντίστοιχο mRNA

υπάρχουν 200 Χ 3 = 600 νουκλεοτίδια που κωδικοποιούν αυτά τα αµινοξέα. Στα

προκαρυωτικά κύτταρα το mRNA που µεταφράζεται είναι ίδιο µε αυτό που προκύ-

πτει µε µεταγραφή. Σε αυτό θα υπάρχουν 400 νουκλεοτίδια στις 5΄ και 3΄ αµετάφρα-

στες περιοχές και το κωδικόνιο λήξης -που δε µεταφράζονται σε αµινοξέα- και άλλα

600 νουκλεοτίδια που µεταφράζονται σε αµινοξέα. ∆ηλαδή 1000 νουκλεοτίδια συ-

νολικά. Στο αντίστοιχο γονίδιο, επειδή είναι δίκλωνο, θα έπρεπε να υπάρχουν 1000

Χ 2 = 2000 νουκλεοτίδια και όχι 2400 νουκλεοτίδια. Άρα δεν µπορεί να προέρχεται

από προκαρυωτικό κύτταρο αλλά από ευκαρυωτικό.

Τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισµών έχουν εσώνια ενώ των προ-

καρυωτικών όχι. Το mRNA που µεταγράφεται ονοµάζεται πρόδροµο mRNA και έ-

χει 1200 νουκλεοτίδια (όσα τα µισά νουκλεοτίδια του γονιδίου). Όµως το mRNA

που µεταφράζεται (ώριµο) έχει τόσα νουκλεοτίδια όσα υπολογίσαµε προηγουµένως,

δηλαδή 1000. Αυτή η διαφορά τους κατά 200 νουκλεοτίδια οφείλεται στα εσώνια

που αφαιρέθηκαν από το πρόδροµο mRNA.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΣΟΦΙΑ


