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ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αρ ιθμό κάθε μιας από τις παρακάτω
η μιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αν τιστοιχεί στη λέξη
ή τη φράση η οποία συ μπλη ρώνει σωστά τη ν η μιτελή πρόταση . (Μο νάδες 25)
Α1. Ένας ερευ νη τή ς μελετά τη δομή του DNA σε αν θρώπινα νευ ρικά κύ τταρα,
σε ανθρώπινα ωάρια και βακτη ριακά κύ τταρα ενός στελέχου ς τη ς E. coli.
Θα παρατη ρή σει ότι δίκλωνα κυ κλικά μόρια DNA:
α. εντοπίζονται μόνο στα βακτη ριακά κύ τταρα.
β. εντοπίζονται μόνο στα νευ ρικά κύ τταρα και στα ωάρια.
γ. δεν εντοπίζονται σε κανένα από τα τρία είδη κυ ττάρων.
δ. εντοπίζονται και στα τρία είδη κυ ττάρων.
Α2. Σε καρυ ότυ πο ατόμου με σύ νδρομο Klinefelter, μερική αχρωματοψία στο
πράσινο κόκκινο και φαινυ λκετονου ρία(PK U) θα εντοπίζονται:
α. 2 αλλη λόμορφα γονί δια υ πέυ θυ να για PKU και 2 αλλη λόμορφα
γονίδια υ πεύ θυ να για τη ν αχρωματοψία στο πράσινο κόκκινο.
β. 4 αλλη λόμορφα γονίδια υ πέυ θυ να για PKU και 4 αλλη λόμορφα
γονίδια υ πεύ θυ να για τη ν αχρωματοψία στο πράσινο κόκκινο.
γ. 4 αλλη λόμορφα γονίδια υ πέυ θυ να για PKU και 2 αλλη λόμορφα
γονίδια υ πεύ θυ να για τη ν αχρωματοψία στο πράσινο κόκκινο.
δ. 2 αλλη λόμορφα γονίδια υ πέυ θυ να για PKU και 4 αλλη λόμορφα
γονίδια υ πεύ θυ να για τη ν α χρωματοψία στο πράσινο κόκκινο.
Α3. Ασθένεια που οφείλεται σε αυ τοσωμικό επικρατές γον ίδιο είναι:
α. η φαινυ λκετονου ρία
β. η οικογενή ς υ περχολη στερολαιμία
γ. η δρεπανοκυ τταρική αναιμία
δ. η β-θαλασσαιμία.
Α4. Δύο αλυ σίδες RNA συ νδέονται μεταξύ του ς με 3΄ - 5΄ φωσφοδιεστερικό
δεσμό κατά τη διαδικασία τη ς:
α. ωρίμανση ς.
β. μεταγραφή ς.
γ. αντίστροφη ς μεταγραφή ς.
δ. αντιγραφή ς.
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Α5.

Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο. Η
πιθανότη τα το φυ σιολογικό παιδί I I -1 να είναι
κορίτσι και φορέας τη ς ασθένειας είναι:
α. 1/4
β. 2/3
γ. 1/3
δ. 3/4

ΘΕΜΑ Β
Β1. Α. Η εικόνα δείχνει τα χρωμοσώματα ενός κυ ττάρου
ενός ατόμου με 2n=4. Να χαρακτη ρίσετε τις
ακόλου θες προτάσεις με Σωστό ή Λάθος.
(Μο νάδες 5)
i.

Εάν το χρωματόσωμα 1 είναι από τον πατέρα, τότε το
χρωματόσωμα 2 είναι από τη μη τέρα.
ii. Τα χρωματοσώματα 1 και 2 είναι από τον πατέρα και τα 3 και 4
από τη μη τέρα.
iii. Είναι δυ νατόν να συ μβεί επιχιασμός μεταξύ των χρωμοσωμάτων
1 και 3.
iv. Κατά τη μείωση Ι αν τα χρωματοσώματα 1 και 2 κατευ θύ νονται
στον ένα πόλο τότε φυ σιολογικά τα 3 και 4 θα κατευ θυ νθού ν στον
άλλο πόλο.
v. Κατά τη μείωση Ι αν τα χρωματοσώματα 1 και 3 κατευ θυ νθού ν
στον ένα πόλο τότε φυ σιολογικά τα 2 και 4 θα κατευ θυ νθού ν στον
άλλο.
Β. Πόσα μόρια DNA και πόσα χρωμοσώματα θα περιέχου ν οι γαμέτες
που παράγει το συ γκεκριμένο άτομο; (Μο νάδες 2)
Β2. Με ποιο τρόπο δη μιου ργού νται
(Μο νάδες 6)

μεταλλάξεις

σε έναν οργανισμό;

Β3. Τι ονομάζου με κυ τταρικό κύ κλο; Από τι εξαρτάται η διάρκεια του
κυ τταρικού κύ κλου αλλά και η διάρκεια καθεμιάς από τις φάσεις του ;
(Μο νάδες 6)
Β4. Να αναφέρετε δύ ο παραδείγματα γενετικών ασθενειών του ανθρώπου
που ακολου θού ν τον Μεντελικό τρόπο κλη ρονόμη ση ς για τις οποίες το
περιβάλλον μπορεί να συ μβάλει στη διαμόρφωση του φαινοτύ που και να
εξη γή σετε με ποιο τρόπο συ μβαίνει αυ τό. (Μο νάδες 6)

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Το κίτρινο χρώμα των σπερμάτων του μοσχομπίζελου (Pisum sativum)
καθορίζεται από το επικρατές αλλη λόμορφο γονίδιο Κ, ενώ το πράσινο

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

χρώμα σπερμάτων από το υ πολειπόμενο αλλη λόμορφο γονίδιο κ. Ένας
γενετιστή ς διαθέτει ένα στέλεχος μοσχομπίζελου το οποίο να παράγει
κίτρινα σπέρματα.
α. Να περιγράψετε τη ν μέθοδο που θα ακολου θή σει ο γενετιστή ς
προκειμένου να διαπιστώσει τον γονότυ πο των συ γκεκριμένων
φυ τών. (Μο νάδες 5)
β. Πως ο γενετιστή ς θα γονιμοποιή σει τεχνη τά τα παραπάνω φυ τά;
(Μο νάδες 3)
γ . Στο μοσχομπίζελο εκτός από τεχνη τή γονιμοποίη ση είναι δυ νατόν να
πραγματοποιη θεί και αυ τογονιμοποίη ση . Να εξη γή σετε για ποιο
λόγο ένα φυ τό το οποίο προκύ πτει από αυ τογονιμοποίη ση δεν
αποτελεί κλώνο του αρχικού φυ τού και να αιτιολογή σετε τη ν
απάντη ση σας. (Μο νάδες 5)
Γ2. Το DNA που ακολου θεί περιέχει συ νεχές γονίδιο το ο ποίο κωδικοποιεί
ολιγοπεπτίδιο.
5’ AACCTCACCCG ATG TTC CGA TAA CCGATGGCCCA 3’
3’ TTGGAGTGGGC TAC AAG GCT ATT GGCTACCGGGT 5’
Ένας ερευ νη τή ς θέλει να κλωνοποιή σει το συ γκεκριμένο γονίδο με τη
μέθοδο PCR. Για το σκοπό αυ τό το μόριο DNA τοποθετείται σε
δοκιμαστικό σωλή να μαζί με δεοξυ ριβονου κλεοτίδια, μόρια DNA
πολυ μεράση ς και πρωταρχικά τμή ματα σε κατάλλη λη συ γκέντρωση . Σε
κάθε κύ κλο αντιγραφή ς η θερμοκρασία αυ ξάνεται και τα μόρια DNA
αποδιατάσσονται. Στη συ νέχει α η θερμοκρασία μειώνεται, τα
πρωταρχικά τμή ματα υ βριδοποιού νται με τις μη τρικές αλυ σίδες DNA και
η DNA πολυ μεράση επιμη κύ νει τα πρωταρχικά τμή ματα. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται για τρεις κύ κλου ς PCR. Ποια απο τα ακόλου θα τμή ματα
πρέπει να χρη σιμοποιή σει ο ευ ρευ νη τή ς για να κλωνοποιή σει το
επιθυ μη τό γονίδιο; Να αιτιολογή σετε τη ν απάντη ση σας. (Μο νάδες 5)
i. 5’ CGGGT3’ και 5’ CCGAT 3’
ii. 5’ ATCGG3’ και 5’ACCCG3’

Γ3. Τα καρκινικά κύ τταρα έχου ν στη ν εξωτερική επιφάνεια του ς αντιγόνα
που δεν υ πάρχου ν στα φυ σιολογικά κύ τταρα του οργανισμού , και
ονομάζονται καρκινικά αντιγόνα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η
πρωτεΐνη MAGE η οποία έχει βρεθεί οτι εκφράζεται σε υ ψη λό ποσοστό
σε πολλές περιπτώσεις καρκίνων στον άνθρωπο.
Εργάζεστε σε ένα διαγνωστικό εργαστή ριο και διαθέτετε δείγματα
ανθρώπων
τα οποία πρέπει να εξετάσετε για τη ν έκφραση του
συ γκεκριμένου καρκινικού αντιγόνου .
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Στον εξοπλισμό του εργαστη ρίου σας όμως υ πάρχου ν όλα τα απαραίτη τα
μέσα προκειμένου να κάνετε μία μοριακή διάγνωση , δη λαδή διαθέτετε
τα ένζυ μα αντιστροφη μεταγραφάση , DNA πολυ μεράση
καθώς και
δεοξυ ριβονου κλε οτι δια τα οποία μπορείτε να χρη σιμοποιή σετε.
Να περιγράψετε τη δη μιου ργία ενός μοριακού διαγνωστικού τεστ
προκειμένου να οδη γη θείτε σε διάγνωση . (Μο νάδες 7)

ΘΕΜΑ Δ
Κατά τη ν S φάση π ου προη γείται τη ς 1η ς μειωτική ς διαίρεση ς οι αδελφές
χρωματιδες που δη μιου ργού νται συ γκρατού νται μεταξύ του ς με ειδικές
πρωτεΐνες που ονομάζονται κοχεσίνες. Επίση ς αντίστοιχες πρωτεΐνες τη ς
ίδιας οικογένειας συ γκρατού ν μεταξύ του ς και τα ομόλογα χρωμοσώματ α
κατά τη ν πρόφαση Ι κατά τη ν οποία γίνεται ο επιχιασμός μεταξύ ομολόγων
χρωμοσωμάτων των άωρων γαμετικών κυ ττάρων.
Ταυ τόχρονα ένα σύ μπλοκο πρωτεϊνών SAC εμποδίζει το πέρασμα στη ν
ανάφαση Ι μέχρι να εξασφαλιστεί τα ινίδια τη ς ατράκτου έχου ν συ νδεθεί στα
κεντρομερίδια και με τα δύ ο ομόλογα χρωμοσώματα τα οποία έχου ν έχου ν
τοποθετη θεί στο επίπεδο του ιση μερινού ώστε να διασφαλιστεί ότι τα
θυ γατρικά κύ τταρα λαμβάνου ν τη ν σωστή ποσότη τα γενετικού υ λικού .
Κατόπιν το σύ μπλοκο SAC απενεργοποιείται και επιτρέπε ται το πέρασμα
στη ν ανάφαση Ι . Με αντίστοιχο τρόπο ελέγχεται και το πέρασμα στη ν
ανάφαση Ι Ι στα θυγατρικά κύτταρα.

Παρακάτω δίνεται η φυ σιολογική αλλη λου χία του ώριμου mRNA μιας από τη ς
πρωτεΐνες του συ μπλέγματος SAC και η αλλη λου χία που προκύ πτ ει από τη
μεταγραφή ενός μεταλλαγμένου αλλη λομόρφου του . Τμή ματα στο μέσον
περίπου των παραπάνω mRNA είναι:
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mRNA φυ σιολογικού αλλη λομόρφου :
5’ . . . . . . . . . . GGACUACAUCGAAUUUUGGGGGCGCACGUCG . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . 3’
mRNA μεταλλαγμένου αλλη λομόρφου :
5’ . . . . . . . . . . GGACUACAUCGAAUUUUAGGGGCGCACGUCG . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . 3’
Δ1. Με βάση τα παραπάνω mRNA να βρείτε ποια αλλαγή έχει γίνει στο
αντίστοιχο γονίδιο και με βάση τον γενετικό κώδικα ποιο είναι το
αποτέλεσμα στη ν παραγόμενη πρωτεΐνη ; (Μο νάδες 8)
Δ2. Μια γυ ναίκα η οποία έκανε πολλαπλές αποβολές στη ν αρχή τη ς κύ η ση ς
συ μβου λεύ θη κε γενετικό καθοδη γη τή και κατόπιν προχώρη σε σε
εξωσωματική γονιμοποίη ση .
Από από τα
ζυ γωτά
τα
οποία
δη μιου ργή θη καν in vitro, προέκυ ψαν έμβρυ α από τα οποία
απομονώθη κε γενετικό υ λικό. Στη συ νέχεια κλωνοποιή θη κε με PCR το
γονίδιο M, το οποίο εδράζεται στο 21o χρωμόσωμα και διαθέτει δύ ο
αλλη λόμορφα, το Μ 1 και το Μ 2 . Επίση ς δείγμα απομονώθη κε και απο
του ς δύ ο γονείς. Στη συ νέχεια όλα τα δείγματα επωάστη καν με τη ν
περιοριστική ενδονου κλεάση EcoRI . Η EcoRI έχει μία θέση αναγνώριση ς
στο M 1 , όμως δεν έχει θέση αναγνώση ση ς στο Μ 2 . Τα αποτελέσματα
αναλύ θη καν με τη ν μέθοδο τη ς η λεκτροφόρη ση ς (Εικόνα 1) η οποία
αποτελεί μέθοδο διαχωρισμού των νου κλεΐκών οξέων από ένα μίγμα του ς
με βάση το μέγεθος του ς. Το πάχος των μαύ ρων γραμμών (bands) είναι
ανάλογο τη ς ποσότη τας τη ς δείγματος.

Εικό να 1
Α. Να δώσετε τον γονότυ πο των γονέων καθώς και των ζυ γωτών τα
οποία έχου ν σωστή χρωμοσωμική σύ σταση για το γονίδιο Μ.
(Μο νάδες 4)
Β.Να εξη γή σετε ποιο από τα ζυ γωτά έχει μη φυ σιολογική χρωμοσωμική
σύ σταση καθώς και πως προέκυ ψε. (Μο νάδες 5)
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Δ3. Τα ωογόνια μιας γυ ναίκας μεταμορφώνονται σε ωοκύ τταρα τα οποία
παραμένου ν στη πρόφαση τη ς μείωση ς Ι για πολλά χρόνια και κάθε
περίπου 28 μέρες ένα από αυ τά συ νεχίζει τη ν 1η μειωτική διαίρεση . Έχει
βρεθεί ότι με τη ν πάροδο των χρόνων μειώνονται τα επίπεδα κοχεσινών.
Να εξη γή σετε πως συ νδέεται αυ τό με τη ν περίπτωση τη ς γυ ναίκας του
ερωτή ματος Δ3 και να αναφέρεται ονομαστικά ποια άλλα σύ νδρομα
γνωρίζεται οτι θα μπορού σε να εμφανίσει ένας απόγονος λόγω
τεκνοποίη ση ς σε μεγαλύ τερη η λικία. (Μο ναδες 5)
Δ4. Ποιες άλλες ομάδες ατόμων, εκτός από γυ ναίκες άνω των 35 ετών, είναι
απαραίτη το να συ μβου λεύ ονται γενετικό καθοδη γη τή πριν προχωρή σου ν
στη ν απόκτη ση α πογόνων; (Μο νάδες 3)
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