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∆ΙΑΓ%ΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…
ΘΕΜΑ Α
Να ση)ειώσετε στο γρα1τό σας δί1λα α1ό τον αριθ)ό καθε)ιάς α1ό τις
1αρακάτω η)ιτελείς 1ροτάσεις 1 έως 5 το γρά))α 1ου αντιστοιχεί στη λέξη ή τη
φράση, η ο1οία συ)1ληρώνει σωστά την 1ρόταση.
1.

Ο φορέας κλωνο<οίησης είναι:
A. Ειδικό ένζυFο <ου α<οκό<τει γονίδια
B. Ένα Fόριο DNA, ό<ως για <αράδειγFα, ένα <λασFίδιο
C. Ένας οργανισFός <ου έχει υ<οστεί κλωνο<οίηση
D. Κρατικός φορέας <ου ελέγχει τις κλωνο<οιήσεις
2. Τα Fονοκλωνικά αντισώFατα χρησιFο<οιούνται για:
A. τον <ροσδιορισFό της συγκέντρωσης ουσιών σηFαντικών για ασθένειες
B. την εξακρίβωση κά<οιας <ιθανής κύησης
C. τη διάγνωση χρωFοσωFικών ανωFαλιών
D. Τα Α και Β
3. Το άγαρ είναι:
A. Πολυσακχαρίτης <ου <ροέρχεται α<ό φύκη
B. Πρωτεΐνη <ου <ροέρχεται α<ό φύκη
C. Πηγή αζώτου για τις κυτταροκαλλιέργειες
D. Ρευστό θρε<τικό υλικό σε θερFοκρασίες άνω των 45ο C
4. Τα βακτήρια του γένους Lactobacillus:
A. ανα<τύσσονται σε ουδέτερο pH
B. ανα<τύσσονται σε θερFοκρασία κάτω των 17ο C
C. ανα<τύσσονται σε pH 4-5
D. Όλα τα <αρα<άνω
5. Το βακτήριο Bacillus thuringiensis <ου ζει στο έδαφος:
A. διαθέτει τη φυσική ικανότητα να Fολύνει ζωικά κύτταρα, Fεταφέροντας σε
αυτά το <λασFίδιο Ti
B. Fολύνει τα διαγονιδικά ζώα
C. εκκρίνει Fια ισχυρή ορFόνη
D. <αράγει Fια ισχυρή τοξίνη
Μονάδες 15
Β. Να χαρακτηρίσετε τις 1αρακάτω 1ροτάσεις )ε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
1. Η δηFιουργία διαγονιδιακών ζώων είναι ακριβότερη διαδικασία α<ό την
κλωνο<οίηση.
2. Ένα διαγονιδιακό ζώο <ου <αράγει κά<οια ε<ιθυFητή <ρωτεΐνη α<αραίτητα θα
α<οκτήσει α<όγονο <ου <αράγει την συγκεκριFένη <ρωτεΐνη.
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3. Για τη σύγχρονη <αραγωγή ινσουλίνης, α<αραίτητη είναι <ρωτίστως η
δηFιουργία cDNA βιβλιοθήκης α<ό κύτταρα ανθρώ<ινου <αγκρέατος.
4. Όλες οι ανθρώ<ινες γονιδιωFατικές βιβλιοθήκες είναι όFοιες Fεταξύ τους.
5. Το <λασFίδιο Ti <εριέχει γονίδια <ου δηFιουργούν όγκους (εξογκώFατα) στα
φυτά.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1. Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα; Τι είναι η Fικροέγχυση;
Μονάδες 6
Β2. Να αντιστοιχίσετε:
1. Διαγονιδιακά ζώα

Α. Παράγοντας ΙΧ

2. Γονιδιακή θεραπεία

Β. Εμφύσημα

3. Αιμορροφιλία Β

Γ. Κληρονόμηση επιθυμητής ιδιότητας στους
απογόνους

4. Α1- αντιθρυψίνη

Δ. Η επιθυμητή ιδιότητα δεν κληρονομείται
στους απογόνους

5.

Ε. Διαβήτης

Μονάδες 4
Β3. Να <εριγράψετε τη διαδικασία <ου χρειάζεται για να <αραχθεί Fια φαρFακευτική
<ρωτεΐνη α<ό ζώα καθώς και τη διαδικασία δηFιουργίας ενός διαγονιδιακού φυτού.
Μονάδες 10
Β4. Πως <αράγονται Fονοκλωνικά αντισώFατα στο εργαστήριο;
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σε Fια υ<όθεση δολοφονίας, α<ό το σαλόνι του θύFατος οι ε<ιστήFονες των
εγκληFατολογικών εργαστηρίων της αστυνοFίας, α<οFόνωσαν το εξής τFήFα DNA:
5’-ATTAATTGATGCC-3’
3’-TAATTAACTACGG-5’
Η αστυνοFική έρευνα κατέδειξε δύο υ<ό<τους.
Με δεδοFένο ότι υ<άρχει Fόνο ένας ένοχος. Να υ<οδείξετε έναν τρό<ο να βρεθεί.
Μονάδες 6
Γ2. Για τη δηFιουργία ενός κλωνο<οιηFένου <ροβάτου -ό<ως ήταν και η DollyχρησιFο<οιούνται τρία <ρόβατα Α, Β, Γ. Α<ό το <ρόβατο Α α<οFονώνεται ο <υρήνας
α<ό κύτταρο των Fαστικών αδένων. Α<ό ένα ωάριο του <ροβάτου Β αφαιρείται ο
<υρήνας και στη θέση του εισάγεται ο <υρήνας του κυττάρου α<ό το <ρόβατο Α.
Προκύ<τει έτσι ένα νέο κύτταρο. Το κύτταρο αυτό υφίσταται λίγες διαιρέσεις και το
έFβρυο <ου <ροκύ<τει εFφυτεύεται στη Fήτρα του <ροβάτου Γ. Μετά α<ό λίγους
Fηνές γεννιέται το νέο <ρόβατο (<ρόβατο ∆).
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Πρόβατο Α

Πρόβατο Β

Πρόβατο Γ

Πυρήνας
κυττάρου
Fαστικού αδένα

%άριο
(αφαιρείται ο
<υρήνας)

ΕFφυτεύεται το
έFβρυο

Α. Ποιο α<ό τα <ρόβατα Α, Β, Γ έχει ταυτόσηFο <υρηνικό DNA Fε το <ρόβατο ∆ και
γιατί;
Μονάδες 3
Β. Ποιό α<ό τα <ρόβατα Α, Β, Γ έχει ταυτόσηFο Fιτοχονδριακό DNA Fε το <ρόβατο ∆
και γιατί;
Μονάδες 3
Γ. Που <ρόκειται να συFβάλλει η διαδικασία της κλωνο<οίησης;
Μονάδες 3
Γ3. Στη διαδικασία <ου λαFβάνει χώρα σε ένα εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και
φαίνεται <αρακάτω να εξηγήσετε <οια είναι τα ένζυFα Α, Β, Γ και ∆. Για <οιό λόγο
είναι α<αραίτητες οι χηFικές ουσίες Α και Β;
Μονάδες 4
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Γ4. Αναφέρετε όλους τους τρό<ους Fεταφοράς γονιδίων (φορείς κλ<) σε βακτήρια,
ζώα και φυτά, είτε για τη βελτίωση της φυτικής και της ζωικής <αραγωγής, είτε για
γονιδιακή θερα<εία.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ ∆
∆1. ΓραFFικό δίκλωνο Fόριο DΝΑ Fήκους 18κb (κb = χιλιάδες ζεύγη βάσεων)
υ<όκειται στη δράση της <εριοριστικής ενδονουκλεάσης Α, ο<ότε δηFιουργούνται 2
θραύσFατα των 8κb και 10κb. Όταν ε<ιδράσει σε αυτό η <εριοριστική ενδονουκλεάση
Β, δηFιουργούνται 2 θραύσFατα των 4κb και 14κb. Πόσα θραύσFατα θα <αραχθούν
αν ε<ιδράσουν ταυτόχρονα στο Fόριο τα ένζυFα Α και Β;
Μονάδες 6
∆2. Τα <λασFίδια, <ου χρησιFο<οιούνται ως φορείς κλωνο<οίησης, κόβονται Fε την
ίδια <εριοριστική ενδονουκλεάση, <ου κόβεται και το εξωγενές DNA <ου θέλουFε να
κλωνο<οιήσουFε. Αυτό γίνεται ώστε τα άκρα του εξωγενούς DNA να είναι
συF<ληρωFατικά Fε τα άκρα των <λασFιδίων. Όταν τα δύο είδη DNA αναFιγνύονται,
ενώνονται Fεταξυ τους, ε<ειδή έχουν συF<ληρωFατικά άκρα. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αυτής, ωστόσο, σε ένα Fεγάλο αριθFό <λασFιδίων τα άκρα τους
ενώνονται (αφού είναι συF<ληρωFατικά) χωρίς να ενσωFατωθεί εξωγενές DNA.
Να <εριγράψετε έναν τρό<ο για να εντο<ίζουFε βακτήρια <ου είναι
FετασχηFατισFένα αλλά δεν <εριέχουν εξωγενές DNA.
Μονάδες 5

∆3. Κάτα τη Fέθοδο PCR ένα αρχικό Fόριο DNA θερFαίνεται ώστε να α<οδιαταχθεί
και στη συνέχεια Fε Fια ειδική DNA <ολυFεράση κάθε κλώνος αντιγράφεται. Αυτό
έχει ως α<οτέλεσFα σε κάθε κύκλο α<οδιάταξης - αντιγραφής η <οσότητα του DNA
να δι<λασιάζεται.
Α. Βρείτε τον αριθFό των Fορίων DNA <ου θα <ροκύψουν Fετά α<ό 20 τέτοιους
κύκλους α<οδιάταξης- αντιγραφής.
Μονάδες 5
Β. Αν ο κάθε κύκλος της PCR διαρκεί 5 λε<τά, να βρείτε Fετά α<ό <όσο χρόνο θα
έχουν σχηFατιστεί 1024 αντίγραφα.
Μονάδες 5
∆4. Να αναφέρετε, Fε βάση τις γνώσεις σας, τέσσερα ένζυFα, <ου έχουFε α<οFονώσει
και τα χρησιFο<οιούFε σε in vitro διαδικασίες.
Μονάδες 4
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