
                                                                                                                                  
                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-201 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      

Σελίδα  από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. δ) 3/16       

Α2. γ) το είδος Α είναι απλοειδές ή διπλοειδές και το είδος Β απλοειδές  

Α3. α) β΄ θαλασσαιμίας 

Α4. γ). 13 πολυπεπτιδικών αλυσίδων, 2 rRNA και 22 tRNA  

Α5. δ) πριμόσωμα 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.. 

      Ανιχνευτής για Γονιδιωματι

κή 

βιβλιοθήκη 

c-DNA 

βιβλιοθήκη 

1. Το γονίδιο της ιστόνης + + 

2. Τον γονίδιο του tRNA της μεθειονίνης + - 

3. Τον υποκινητή του γονιδίου της 

ινσουλίνης 

+ - 

4. Το 1οεσώνιο του γονιδίου της ινσουλίνης + - 

5. Το 1οεξώνιο του γονιδίου της ινσουλίνης + + 

6. Το γονίδιο της RNAπολυμεράσης + + 

7. Την αλληλουχία λήξης της μεταγραφής 

του γονιδίου της ινσουλίνης 

+ - 

8. Το γονίδιο του rRNAτης μικρής 

υπομονάδας του ριβοσώματος 

+ - 

 

Β2. 

A= φυσιολογικό 

α= μικρός δείκτης  

παιδί με τρισωμία 21 και μικρό δείκτη γονότυπος = ααα 

επειδή γονείς υγιείς Γονότυποι : Αα Χ Αα 

ετσι ο ένας γονέας παράγει φυσιολογικό γαμέτη με α 
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και ο άλλος λόγω μη διαχωρισμού στη δεύτερη μειωτική διαίρεση παραγει 

τρισωμικό γαμέτη με αα .Από τη συντηξη των γαμετών προκύπτει άτομο 

τρισωμικό με ααα και μικρό δείκτη. 

 

Β3.  

α. Το οτι ο γενετικό ςκώδικας είναι σχεδόν καθολικός. 

β. Βλέπε διαδικασίας παραγωγής ποικιλιών Bt. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσα 

στο Ti πλασμίδιο θα ενσωματώσουμε το γονίδιο της ανθρώπινης προϊνσουλίνης. σελ 

139 

Β4.. 

απομόνωση από βοοειδή -χοίρους, παραγωγή σε βακτήρια, παραγωγή στο γάλα 

διαγονιδιακών ζώων, διαγονιδιακά φυτά. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούνται τα παρακάτω μόρια DNA. 

DNA I:      5΄ ATGGGCAAA AGCTTTTCGAAATGCCTGG 3΄ 

                 3΄ TACCCGTTTTCGA AAAGCTTTACGGACC 5΄ 

 

DNA II:     3΄GCGCGTTAAGCTTCCTGGACACATTCC 5΄ 

                5΄CGCGCAATTCGAAGGACCTGTGTAAGG 3΄ 

και οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Α που αναγνωρίζει την αλληλουχία: 

5΄AAGCTT3΄ 

3΄TTCGAA5΄ και κόβει μεταξύ Α και Α από 5΄προς 3΄ 

και Β που αναγνωρίζει την αλληλουχία: 

3΄CCTGG 5΄ 

5΄GGACC 3΄ και κόβει μεταξύ C και C απο 3΄προς 5΄ 

 

α. βλ σελ 61 ¨οι περιοριστικές ...."ξενου" DNA. 

 

β. Να γράψετε τα τμήματα DNA που θα προκύψουν στο δοκιμαστικό σωλήνα μετά τη 

δράση των περιοριστικών ενδονουκλεασών Α και Β. 

TMHMA A:      5΄ ATGGGCAAA  3' 

                         3΄ TACCCGTTTTCGA 5' 



                                                                                                                                  
                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-201 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      

Σελίδα  από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

3 

TMHMA B:     5' AGCTTTTCGAAATGCCTGG 3΄ 

                                  3'AAAGCTTTACGGACC 5΄ 

 

TMHMA Γ:     3΄GCGCGTTAAGCTTC 5'               

                       5΄CGCGCAATTCGAAGGAC 3' 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ:          3' CTGGACACATTCC 5΄ 

                                     5'CTGTGTAAGG 3 

 

          (μονάδες 2) 

γ. Στη συνέχεια προσθέτουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα DNA πολυμεράση και 

δεοξυριβονουκλεοτίδια. Να γράψετε τα τμήματα DNA που θα προκύψουν τελικά και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

                                                                                        (μονάδες 6) 

 

TMHMA A:      5΄ ATGGGCAAAAGCT  3' 

                         3΄ TACCCGTTTTCGA 5' 

TMHMA B:     5' AGCTTTTCGAAATGCCTGG 3΄ 

                         3'TCG AAAGCTTTACGGACC 5΄ 

 

TMHMA Γ:     3΄GCGCGTTAAGCTTC 5'     δεν θα επιμηκυνθεί        

                       5΄CGCGCAATTCGAAGGAC 3' 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ:          3' CTGGACACATTCC 5΄ 

                                     5'CTGTGTAAGG 3 δεν θα επιμηκυνθεί        
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Γ2.  

3' CGTACATGCACTTCGAAATCTAATTCC 5' 

5' GCATGTACGTGAAGCTTTAGATTAAGG 3' 

                           3΄CTTCGA 5' 

συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα άκρα με τον ανιχνευτή έχει η αλυσίδα που 

ανιχνεύει ετσι προκύπτει οτι κωδικη ειναι η κατω αλυσίδα και τα κωδικόνια του 

mRNA είναι : 

5' GC AUG UAC GUG AAG CUU UAG AUU AGG 3' 

αμινοξέα 

 NH 2 -μεθειονίνη - τυροσίνη - βαλίνη - λυσίνη - λευκίνη -COOH 

 

β. Βιοαντιδραστήρας ή ζυμωτήρας, βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.113:" Όταν γίνεται 

καλλιέργεια μικροοργανισμών...από τη χρήση." 

 

Γ3. ή μέσω c-DNA βιβλιοθήκης (κλωνοποίηση σε πλασμίδιο και εισαγωγή σε βακτήριο 

ξενιστή. ) ή με τεχνική PCR  βλ σελ64 - 65 σχολικού. 

 

Θέμα Δ 

Δ1. 
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Δ2. Επειδή υγιείς γονείς αποκτούν πάσχοντες απογόνους το γονίδιο είναι 

υπολειπόμενο. Εάν ενα παιδί (αγόρι ή κορίτσι) έχει 25% πιθανότητα να πάσχει το 

γονίδιο είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο . 

Α= φυσιολογικό, α = υπεύθυνο για ασθένεια  

Ι1= Αα 

Ι2= Αα 

Ι3= Αα 

Ι4=Αα 

ΙΙ1= αα 

ΙΙ2= Αα 

ΙΙ3= Αα 

ΙΙ4=αα 

ΙΙ1= (ΑΑ =25%, Αα=50% , αα= 25%) 

 

Δ3. Εάν το ζευγάρι ΙΙ2 και ΙΙ3 του ίδιου γενεαλογικού δέντρου,  λάβει από το γενετιστή 

διαφορετική διάγνωση που έλεγε πως το κορίτσι που κυοφορεί η γυναίκα δεν υπάρχει 

καμία πιθανότητα να πάσχει  τότε : 

Επειδή υγιείς γονείς αποκτούν πάσχοντες απογόνους το γονίδιο είναι υπολειπόμενο. 

περιπτωση 1) 

Επειδή το ζευγαρι ΙΙ3 και ΙΙ4 ειναι υγιείς  και οι δυο και το κορίτσι που θα αποκτήσουν 

αποκλειεται να πάσχει, μπορεί να είναι φυλοσύνδετο και οι γονείς να έχουν γονότυπο : 

ΧΑ= φυσιολογικό, Χα = υπεύθυνο για ασθένεια  

Ι1= ΧΑΧα 

Ι2= ΧΑΥ 

Ι3= ΧΑΧα   

Ι4=ΧΑΥ 

ΙΙ1= ΧαΥ 

ΙΙ2= ΧΑΧα ή ΧΑΧΑ 

ΙΙ3= ΧΑΥ 

ΙΙ4=ΧαΥ 

ΙΙΙ 1=  ΧΑΧα ή ΧΑΧα αρα δεν υπάρχει πιθανότητα να πάσχει 

επίσης υπάρχει η περίπτωση 2) 
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θα μπορύσε να είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο και οι γονείς να είναι είτε : 

ΙΙ2 ΑΑ και ΙΙ3 Αα 

ή  

ΙΙ2 Αα και ΙΙ3 ΑΑ 

ή 

ΙΙ2 ΑΑ και ΙΙ3 ΑΑ 

οπότε η κόρη τους θα έχει γονότυπο ΑΑ ή Αα και αποκλείεται να πάσχει. 

   

                       (μονάδες 6) 

Δ4. Στο είδος εντόμου Drosophila melanogaster το χαρακτηριστικό: "χρώμα ματιών" 

είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας με δύο φαινοτύπους : α) κόκκινα μάτια και β) λευκά 

μάτια. Από τα αμιγή στελέχη που διαθέτουμε στο εργαστήριο διαστυρώνουμε: 

Διασταύρωση 1: θηλυκό με κόκκινα με αρσενικό με λευκά μάτια και όλοι οι απόγονοι 

έχουν κόκκινα μάτια.  

Απο αυτη τη διασταύρωση καταλαβαινουμε οτι το γονιδιο για κόκκινο χρωμα 

επικρατει πανω στο αλληλομορφό του για λευκά μάτια . 

Διασταύρωση 2:  θηλυκό με λευκά μάτια και αρσενικό με κόκκινα και οι απόγονοι  είναι 

1:1 με κόκκινα και με λευκά μάτια . 

Αν το γονιδιο ήταν αυτοσωμικό και τα στελέχη μας οπως λεει η εκφωνηση 

αμιγη θα ειχαμε: 

αα Χ ΑΑ και όλοι οι απόγονοι θα ήταν Αα και θα ειχαν κόκκινα ματια. 

για να εχουμε απογονους με κόκκινα αλλα και λευκά το γονίδιο είναι 

φυλοσύνδετο και  

Χα = λευκα 

ΧΑ = κόκκινα 

ετσι  

ΧαΧα θηλυκο αμιγες λευκά Χ     αρσενικό με κοκκινα ΧΑΥ 

Γαμέτες Χα     και ΧΑ, Υ 

απόγονοι ΧΑΧα (κόκκινα) 1/2 

και ΧαΥ (λευκά ) 1/2 

 

 


