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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
1. Σωστό το γ
2. Σωστό το α
3. Σωστό το α
4. Σωστό το β
5. Σωστό το δ

ΘΕΜΑ 2ο
1. Σελίδα 135 σχολικού βιβλίου από: Είναι φανερό ότι……µε παραδοσιακές τεχνικές.
2. Σελίδα 15 - 17 σχολικού βιβλίου από: Στηριζόµενοι στο σύνολο των
αποτελεσµάτων …….. απέναντι από το 5΄άκρο της άλλης. Πρέπει δηλαδή να
αναφερθούν οι ιδιότητες της διπλής έλικα
3. Σελίδα 119 Σχολικού βιβλίου από: Οι ιντερφερόνες
πρωτείνες…..µέθοδο παραγωγής µε αυτή της ινσουλίνης

είναι

αντιικές

ΘΕΜΑ 3ο
1. Έστω ότι η ασθένεια κληρονοµείται µε επικρατή τύπο, υπάρχουν δυο περιπτώσεις:
Α. Τα αλληλόµορφα να βρίσκονται σε αυτοσωµικά χρωµοσώµατα:
Αφού τα άτοµα Ι1 και Ι2 είναι φυσιολογικά θα έχουν γονότυπο αα και αα
αντίστοιχα οπότε απορρίπτεται γιατί δεν µπορεί να αποκτήσουν παιδιά όπως τα
ΙΙ1, ΙΙ3 που θα έχουν υποχρεωτικά ένα Α γονίδιο
Β. Τα αλληλόµορφα να βρίσκονται σε φυλετικά χρωµοσώµατα:
Αφού τα άτοµα Ι1 και Ι2 είναι φυσιολογικά θα έχουν γονότυπο ΧαΧα και ΧαΥ
αντίστοιχα οπότε απορρίπτεται γιατί δεν µπορεί να αποκτήσουν παιδιά όπως τα
ΙΙ1, ΙΙ3 που θα έχουν υποχρεωτικά ένα ΧΑ γονίδιο.
Έστω ότι η ασθένεια κληρονοµείται µε υπολειπόµενο τύπο, υπάρχουν δυο
περιπτώσεις:
Α. Τα αλληλόµορφα να βρίσκονται σε φυλετικά χρωµοσώµατα:
Το άτοµο ΙΙ3 θα πρέπει να είναι ΧαΧα αυτό όµως απορρίπτεται γιατί θα πρέπει
ο πατέρας του ατόµου αυτού δηλαδή ο Ι2 να έχει ένα Χα γονίδιο που δεν µπορεί
να ισχύει γιατί είναι φυσιολογικός µε γονότυπο ΧΑΥ.
Β. Τα αλληλόµορφα να βρίσκονται σε αυτοσωµικά χρωµοσώµατα:
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Η περίπτωση αυτή ισχύει γιατί επαληθεύεται για ολόκληρο το δέντρο µε
γονοτύπους γονέων:
Ι1: ββs
I2: ββs
II1: βsβs
II2: ββs ή ββ
ΙΙ3: βsβs
2. Σελίδα 89 - 90 σχολικού βιβλίου από: Η πρώτη γενετική ασθένεια…..που
κωδικωποιεί τη βαλίνη .
3. Σελ 90 Σχολ. Βιβλίου από: Αυτή η µετάλλαξη οδηγεί ………όπως σε υψόµετρο
µεγαλύτερο από 3000m

ΘΕΜΑ 4ο
5΄GAATTCATGTTTCCCCAGGTTTAAGAATTC 3΄(ΚΩ∆ΙΚΗ)
3΄CTTAAGTACAAAGGGGTCCAAATTCTTAAG 5΄(ΜΗ ΚΩ∆ΙΚΗ)
mRNA:
πρόδροµο:
5΄GAAUUCAUGUUUCCCCAGGUUUAAGAAUUC 3΄
Ώριµο:
5΄GAAUUCAUGUUUGUUUAAAGAAUUC 3΄
Οι διαδικασίες είναι µεταγραφή και µετάφραση. Η µεταγραφή γίνεται στον πυρήνα του
ευκαρυωτικού κυττάρου ( εκεί συντίθεται και το πρόδροµο και το ώριµο mRNA και το
τελευταίο αφήνει τον πυρήνα περνώντας µέσα από τους πόρους της πυρηνικής
µεµβράνης). Μεταγραφή µπορεί να γίνεται και στα µιτοχόνδρια και τους
χλωροπλάστες. Η µετάφραση γίνεται στα ριβοσώµατα του κυτταροπλάσµατος είτε στα
ελευθερα είτε στα δεσµευµένα στο αδρό ενδοπλασµατικό δίκτυο. Επίσης µπορεί να
γίνεται και στα µιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες.
Το τµήµα του µορίου που δίνεται έχει 2 θέσεις αναγνώρισης για την περιοριστική
ενδονουκλεάση EcoRI άρα θα προκύψουν 3 θραύσµατα από τα οποία µόνο το µεσαίο
έχει µονόκλωνα άκρα και είναι κατάλληλο για ανασυνδυασµό. Για να φτιάξουµε το
ανασυνδυασµένο πλασµίδιο θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία που περιγράφεται στις
σελίδες 57 – 59 στο Σχολ. Βιβλίο από:Η ανακάλυψη των περιοριστικών
ενδονουκλεασών …να προσλάβουν DNA του οργανισµού.
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