
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 20.03.2016 

Θέμα 1ο  

1. β  2. γ  3. β  4. α  5. δ 

Θέμα 2ο  

Α. α. Έλλειψη τμήματος ΓΔ 

     β. Αναστροφή τμήματος  ΒΓΔΕ  

     γ. Διπλασιασμός τμήματος ΑΒ 

     δ. Αμοιβαία μετατόπιση, αποκολλήθηκε το τμήμα ΑΒΓ, μετατοπίστηκε σε άλλο  

χρωμόσωμα και στη θέση του κόλλησε το τμήμα ΚΛΜ 

    ε. Διπλασιασμός και αναστροφή του τμήματος ΓΔ 

Β. Ογκογονίδια, ογκοκατασταλτικά, γονίδια για επιδιορθωτικά ένζυμα. Αναλυτικά 

από το κομμάτι του καρκίνου στο βιβλίο (κεφ. 6). Αντικαρκινικά αναλυτικά το 

κομμάτι του βιβλίου (κεφ. 8). 

Γ. Το σύνδρομο Klinefelter χαρακτηρίζεται από ένα επιπλέον φυλετικό χρωμόσωμα, 

καθώς τα άτομα έχουν γονότυπο XXY. Τα άτομα αυτά προκύπτουν από τη 

γονιμοποίηση ενός φυσιολογικού και ενός διπλοειδούς γαμέτη. Έτσι τα άτομα με την 

τρισωμία θα προκύπτουν είτε από τη γονιμοποίηση ενός γαμέτη που έχει XX 

χρωμοσώματα από έναν που έχει Y, είτε από τη γονιμοποίηση ενός γαμέτη που έχει 

XY από έναν που έχει X.  

Το άτομο που έχει τρεις διαφορετικές αλληλουχίες βάσεων θα έχει προκύψει από τη 

γονιμοποίηση ενός γαμέτη που έχει XY από έναν που έχει X, άρα το λάθος έγινε στην 

παραγωγή των σπερματοζωαρίων και πιο συγκεκριμένα δεν έγινε ο διαχωρισμός στην 

πρώτη μειωτική διαίρεση, εφόσον υπάρχουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά φυλετικά 

χρωμοσώματα, άρα δεν διαχωρίστηκαν τα ομόλογα χρωμοσώματα. Εναλλακτικά θα 

μπορούσε να έχει προκύψει από τη γονιμοποίηση ενός γαμέτη που έχει XX 

χρωμοσώματα από έναν που έχει Y, με το σφάλμα να έχει γίνει στο ωάριο και την 

προϋπόθεση ο μη διαχωρισμός να αφορά πάλι τα ομόλογα χρωμοσώματα, δηλαδή 



 

την πρώτη μειωτική διαίρεση, έτσι ώστε να προκύπτουν διαφορετικές αλληλουχίες 

στα δύο Χ χρωμοσώματα.  

Το δε άτομο που έχει δύο ίδιες και μία διαφορετική αλληλουχία θα μπορούσε να έχει 

προκύψει από τη γονιμοποίηση ενός γαμέτη που έχει XX χρωμοσώματα από έναν 

που έχει Y, με το σφάλμα να έχει γίνει στο ωάριο και την προϋπόθεση ο μη 

διαχωρισμός να έγινε στις αδελφές χρωματίδες, δηλαδή στην δεύτερη μειωτική 

διαίρεση.  

Η άσκηση θα μπορούσε να λυθεί και με σχήματα μειωτικών διαιρέσεων ή με 

διασταυρώσεις με μη φυσιολογικούς γαμέτες. 

Δ. Αναλυτικά ομάδες (τελίτσες) από το κεφ. 6 

Θέμα 3ο  

Α. Διαγονιδιακό φυτό: 3 οργανισμοί: φυτικό κύτταρο, πλασμίδιο Ti από το 

Agrobacterium tumefaciens, επιθυμητό γονίδιο από γονιδιωματική βιβλιοθήκη. 

Διαγονιδιακό ζώο: 3 οργανισμοί: επιθυμητό γονίδιο από γονιδιωματική βιβλιοθήκη, 

ωάριο μητέρας-δότη, σπερματοζωάριο πατέρα-δότη. 

Κλωνοποιημένο ζώο: 2 οργανισμοί: μιτοχόνδρια ωαρίου μητέρας, πυρήνας 

σωματικού κυττάρου (διπλοειδές). 

Β. Εισαγωγή 8ο κεφάλαιο: πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Αναλυτικά 

Γ. Από βακτήρια: ένζυμα για την κατασκευή cDNA γονιδίου: αντίστροφη 

μεταγραφάση, πριμόσωμα, DNA πολυμεράση, DNA δεσμάση, επιδιορθωτικά ένζυμα, 

περιοριστική ενδονουκλεάση και ένζυμα για την μετα μεταφραστική τροποποίηση. 

Από διαγονιδιακά ζώα: ένζυμα για την κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης: 

περιοριστική ενδονουκλεάση, DNA δεσμάση.  

Δ. Κατάλληλο θρεπτικό υλικό που θα περιέχει πηγή άνθρακα (διοξείδιο του άνθρακα 

αν ο βάκιλος είναι αυτότροφος και υδατάνθρακας αν είναι ετερότροφος), πηγή 

αζώτου (αμμωνιακά ή νιτρικά άλατα), μεταλλικά ιόντα αν χρειάζεται. Ακόμη θα 

πρέπει να καλλιεργηθεί σε κατάλληλο ρΗ, θερμοκρασία και με παροχή κατάλληλης 

ποσότητας οξυγόνου, ανάλογα με το αν είναι αερόβιος ή αναερόβιος οργανισμός. Το 

βακτήριο αυτό χρησιμοποιείται ως δότης του DNA γονιδίου που είναι υπεύθυνο για 

την παραγωγή τοξίνης που σκοτώνει τα έντομα για την παραγωγή διαγονιδιακών 

φυτών ποικιλίας Bt και σε ψεκασμούς στις καλλιέργειες για την καταπολέμηση των 

εντόμων.  

Ε. Το Ti περιέχει γονίδια αντιγραφής του γενετικού του υλικού, μεταφοράς του γεν. 

υλικού, ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη 

δημιουργία όγκων στα φυτικά κύτταρα που προσβάλει. Αναλυτικά. 



 

Θέμα 4ο  

Α. Η μετάλλαξη είναι γονιδιακή αφού αφορά μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη, άρα ένα 

μόνο γονίδιο, έλλειψη μιας τριπλέτας βάσεων που κωδικοποιεί το 5ο κωδικόνιο, το 

οποίο μεταφράζεται στο αμινοξύ Phe. Η έλλειψη αυτού του αμινοξέος θα έχει 

επίπτωση στην παραγόμενη πρωτεΐνη, μόνο αν η θέση του είναι τέτοια που επηρεάζει 

την στερεοδιάταξη της πρωτεΐνης, δηλαδή η δημιουργία μιας πρωτεΐνης με ένα 

λιγότερο αμινοξύ μπορεί και να μην έχει επιπτώσεις στην λειτουργικότητά της, αν 

δεν επηρεάζει την δομή της.  

Β. Με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο. 

Γ. Επιλέγεται η in vivo γονιδιακή θεραπεία, γιατί τα βασικότερα προβλήματα της 

νόσου προκύπτουν από τη μη φυσιολογική λειτουργία των πνευμόνων, οι οποίοι δεν 

ανήκουν στους ιστούς που μπορούν να αφαιρεθούν από το σώμα προκειμένου να 

γίνει η γενετική τους τροποποίηση και να επανατοποθετηθούν. Προβλήματα από τη 

χρήση ιών παράγραφος βιβλίου σε in vivo. 

Δ. Η γονιδιακή θεραπεία δεν κληρονομείται στους απογόνους γιατί γίνεται 

τροποποίηση σωματικών κυττάρων του ασθενούς ατόμου.  

Άρα  

Η κυστική ίνωση κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο.  

Α>α με Α: υγιές και α: πάσχει 

Η διασταύρωση είναι η εξής 

αα x  ΑΑ 

Γαμέτες: α   Α 

 Α   

α Αα   

Γ.Α. όλα Αα 

Φ.Α. όλα υγιή  

Άρα η πιθανότητα είναι 0. 

 

 

 

 



 

Αν η γυναίκα που παντρεύεται είναι ετερόζυγη η διασταύρωση είναι η εξής 

αα x  Αα 

Γαμέτες: α   Α, α 

 Α  α 

α Αα  αα 

Γ.Α. 1Αα: 1αα 

Φ.Α. 1 υγιές : 1πάσχει 

Άρα η πιθανότητα είναι 1/2. 

Ε. Αιμορροφιλία Α και Β και οφείλονται σε έλλειψη του παράγοντα πήξης του 

αίματος VIII και IX αντίστοιχα.  

Είναι η αιμορροφιλία Β. Διαδικασία Tracy από το βιβλίο με αναφορά ότι το γονίδιο 

που ενσωματώνεται είναι το φυσιολογικό αλληλόμορφο για τον παράγοντα πήξης IX.  

 

 


