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ΣΡΘΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2006
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΘΟΛΟΓΘΑ ΘΕΣΘΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΘΕΜΑ 1O
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εκηηειείο πξνηάζεηο 1 έσο 5 θαη
δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ηε θξάζε, ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή
πξόηαζε.
1. Η κηθξνέγρπζε είλαη κέζνδνο
α. παξαγσγήο δηαγνληδηαθώλ δώσλ.
β. εηζαγσγήο μέλνπ DNA ζε ηνύο.
γ. παξαγσγήο δηαγνληδηαθώλ θπηώλ.
δ. παξαγσγήο κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ.
Μονάδες 5
2. Η σξίκαλζε ηνπ RNA είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία
α. νδεγεί ζηε δεκηνπξγία m-RNA ρσξίο εμώληα.
β. θαηαιύεηαη από ην έλδπκν DNA ειηθάζε.
γ. ζπκβαίλεη κόλν ζηνπο πξνθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο.
δ. ζπκβαίλεη κόλν ζηνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο.
Μονάδες 5
3. Η κέζνδνο ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο PCR καο επηηξέπεη
α. ηε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ ησλ πνιππεπηηδηθώλ αιπζίδσλ ελόο νξγαληζκνύ.
β. ηελ αληηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ αιιεινπρηώλ DNA, ρσξίο κεζνιάβεζε δσληαλώλ θπηηάξσλ.
γ. ηνλ πξνζδηνξηζκό όισλ ησλ ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ ελόο νξγαληζκνύ.
δ. ηνλ αλαζπλδπαζκό πνιιώλ πιαζκηδίσλ από δηαθνξεηηθά βαθηήξηα.
Μονάδες 5
4. Τν ζύλδξνκν θσλή ηεο γάηαο (cri-du-chat) νθείιεηαη
α. ζε αξηζκεηηθή ρξσκνζσκηθή αλσκαιία.
β. ζηελ έιιεηςε ελόο ηκήκαηνο ηνπ ρξσκνζώκαηνο 5.
γ. ζε νπδέηεξε γνληδηαθή κεηάιιαμε.
δ. ζε αλαζηξνθή ελόο ρξσκνζσκηθνύ ηκήκαηνο.
Μονάδες 5
5. Ο θαξπόηππνο
α. απεηθνλίδεη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ρξσκνζσκάησλ θαηά ειαηηνύκελν κέγεζνο.
β. ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκό γνληδηαθώλ κεηαιιάμεσλ.
γ. απεηθνλίδεη ην γελεηηθό πιηθό θαηά ην ζηάδην ηεο κεζόθαζεο.
δ. ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηε κειέηε θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
1. Τη είλαη ην πξηκόζσκα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζηελ αληηγξαθή ηνπ DNA;
Μονάδες 4
2. Πώο επηβεβαηώζεθε νξηζηηθά από ηνπο Hershey θαη Chase όηη ην DNA είλαη ην γελεηηθό πιηθό ησλ
θπηηάξσλ;

Μονάδες 6
3. Πώο πξνθύπηνπλ ηα νγθνγνλίδηα θαη πώο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξθηλνγέλεζε;
Μονάδες 7
4. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα κηθξνβηαθή
θαιιηέξγεηα θαη κε πνην ηξόπν;
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3O
Δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα ηεο θσδηθήο αιπζίδαο ελόο γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηκήκα κηαο
πξσηεΐλεο.
5΄...CTG AAG CGA GAA CCC...3΄
1. Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο ηύπνπο ησλ κεηαιιάμεσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ αξρηθή αιιεινπρία θαη ηηο
επηπηώζεηο ηνπο ζην γνληδηαθό πξντόλ ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
α. 5΄...CTG AAG CGA TAA CCC...3΄
β. 5΄...CTG CCG AAG CGA GAA CCC...3΄
Μονάδες 16
2. Σε πνηεο πεξηπηώζεηο νη γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο δελ είλαη επηβιαβείο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό;
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Μηα θπζηνινγηθή γπλαίθα παληξεύεηαη έλαλ άλδξα θαη απνθηνύλ δύν παηδηά, ην Γηάλλε θαη ηελ Ειέλε.
Ο Γηάλλεο παξνπζηάδεη νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη β-ζαιαζζαηκία, ελώ ε Ειέλε δελ
παξνπζηάδεη θακία από ηηο δύν αζζέλεηεο.
Να γξάςεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ (Μνλάδεο 6) θαη λα
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (Μνλάδεο 6). Eαλ νη ζπγθεθξηκέλνη γνλείο απνθηήζνπλ θαη ηξίην
παηδί, λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πηζαλόηεηα λα πάζρεη κόλν από ππεξρνιεζηεξνιαηκία, ρσξίο λα ιεθζεί
ππόςε ε β-ζαιαζζαηκία (Μνλάδεο 6).
Πξόζθαηα αλαθνηλώζεθε κειέηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο ζε αζζελείο πνπ
πάζρνπλ από β-ζαιαζζαηκία. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ηα γνλίδηα ησλ αηκνζθαηξηλώλ εθθξάδνληαη ζηα
πξόδξνκα εξπζξνθύηηαξα, πνηνο ηύπνο γνληδηαθήο ζεξαπείαο ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο β-ζαιαζζαηκίαο θαη γηαηί (Μνλάδεο 7);
Μονάδες 25

