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ΘΔΜΑ 1
ο
  

 

Να επηιέμεηε ηελ θξάζε πνπ ζπκπιεξώλεη νξζά θάζε κία από ηηο αθόινπζεο 

πξνηάζεηο: 

1.1 Η δηάγλφζε ηες β ζαιαζζαηκίας θαηά ηολ προγελλεηηθό έιεγτο 

πραγκαηοποηείηαη κε: 

Α. Καξπόηππν 

Β. Βηνρεκηθή κέζνδν πξνζδηνξηζκνύ ηεο HbA2 

Γ. Αλάιπζε DNA 

Γ. Πξνζδηνξηζκό ηεο πνζόηεηαο HbS 

 

1.2 Μεηά ηε γέλλεζε ελός αηόκοσ: 

Α. απμάλεηαη ε ζύλζεζε ηεο αιπζίδαο β θαη γ ηεο αηκνζθαηξίλεο 

Β. κεηώλεηαη ε ζύλζεζε ηεο αιπζίδαο α ηεο αηκνζθαηξίλεο 

Γ. απμάλεηαη ε ζύλζεζε όισλ ησλ αιπζίδσλ ηεο αηκνζθαηξίλεο 

Γ. απμάλεηαη ε ζύλζεζε ηεο αιπζίδαο β θαη κεηώλεηαη ε ζύλζεζε ηεο αιπζίδαο γ ηεο 

αηκνζθαηξίλεο 

 

1.3  Από θσζηοιογηθούς γολείς γελλήζεθε άηοκο κε τρφκοζφκηθή ζύζηαζε ΥΤΤ. 

Σο άηοκο ασηό προέθσυε ιόγφ: 

Α. Γηπιαζηαζκνύ ηκήκαηνο ηνπ Υ ρξσκνζώκαηνο 

Β. Μεηαηόπηζεο ηκήκαηνο ηνπ Υ ρξσκνζώκαηνο 

Γ. Με δηαρσξηζκνύ ρξσκνζσκάησλ θαηά ηελ 1ε κεησηηθή δηαίξεζε ζηνλ παηέξα 

Γ. Με δηαρσξηζκνύ ρξσκαηίδσλ θαηά ηελ 2ε κεησηηθή δηαίξεζε ζηνλ παηέξα 

 

1.4 ε 2 ώρες εθζεηηθής θάζες ηα κηθρόβηα ηοσ είδοσς Α 16πιαζηάδοσλ ηολ 

πιεζσζκό ηοσς,ελώ ηα κηθρόβηα ηοσ είδοσς Β 64πιαζηάδοσλ ηολ πιεζσζκό ηοσς. 

Ασηό ζεκαίλεη όηη: 

Α. Ο αξρηθόο πιεζπζκόο ησλ κηθξνβίσλ Β ήηαλ κεγαιύηεξνο από ηνλ αξρηθό πιεζπζκό 

ησλ κηθξνβίσλ Α 

Β. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ησλ κηθξνβίσλ Α είλαη κεγαιύηεξνο από ησλ κηθξνβίσλ Β 

Γ. Τα κηθξόβηα ηνπ είδνπο Α έρνπλ κεγαιύηεξν ρξόλν δηπιαζηαζκνύ 

Γ. Τα κηθξόβηα ηνπ είδνπο Β έρνπλ κεγαιύηεξν ρξόλν δηπιαζηαζκνύ 

 

1.5 Γελεηηθώς ηροποποηεκέλε E.coli αλαπηύζζεηαη ζε θιεηζηή θαιιηέργεηα θαη 

παράγεηπροχλζοσιίλε, ε οποία εθθρίλεηαη από ηο βαθηήρηο. Η προχλζοσιίλε 

παραιακβάλεηαη: 

Α. Σηα πγξά ζπζηαηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 

Β. Σηα ζηεξεά ζπζηαηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 

Γ. Τόζν ζηα πγξά όζν θαη ζηα ζηεξεά ζπζηαηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 

Γ. Σηε βηνκάδα ηεο θαιιηέξγεηαο 



ΘΔΜΑ 2
ο
  

 

2.1 Ιλζνπιίλε: 

Α. Να γξάςεηε ηη είλαη ε ηλζνπιίλε θαη πνηνο είλαη ν βηνινγηθόο ηεο ξόινο. 

Β. Τν ζρήκα απεηθνλίδεη ην κόξην ηεο πξντλζνπιίλεο: 

 
Προχλζοσιίλε 

 

Τα αθόινπζα 4 ζρήκαηα αθνξνύλ πηζαλέο δνκέο ηεο ηλζνπιίλεο. 

 
 Γ.  Να εμεγήζεηε πνην από ηα ζρήκαηα 1 έσο 4 απεηθνλίδεη κε ζσζηό ηξόπν ηε δνκή 

ηεο ηλζνπιίλεο. 

Γ. Να γξάςεηε πόζνη πεπηηδηθνί δεζκνί ππάξρνπλ ζην κόξην ηεο ηλζνπιίλεο θαη πόζνη 

ζην κόξην ηεο πξντλζνπιίλεο, δεδνκέλνπ όηη ε ηειεπηαία απνηειείηαη από 81 ακηλνμέα. 

Να κελ αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Δ. Έζησ όηη έλα ηκήκα ηεο πξντλζνπιίλεο είλαη ην αθόινπζν: 

Η2Ν-… glu-val-cys-leu-ile-ile-ile-ala-thr-val-gly-…COOH 

Δμαηηίαο κίαο κεηάιιαμεο ζην γνλίδην ηεο πξντλζνπιίλεο ζην κόξην παξαηεξήζεθε ε 

αιιαγή: 

Η2Ν-… glu-val-cys-leu-tyr-tyr-tyr-ala-thr-val-gly-…COOH 

Να εμεγήζεηε ην είδνο ηεο κεηάιιαμεο πνπ ζπλέβε ζην γνλίδην ηεο πξντλζνπιίλεο. 

Σ. Να αλαθέξεηε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εμαζθάιηζεο δσηθήο ηλζνπιίλεο θαη ηεο 

ρνξήγεζήο ηεο ζε δηαβεηηθνύο,όπσο ζπλέβαηλε θαηά ην παξειζόλ. 

 

 

2.2 Σε έλα είδνο ζειαζηηθνύ ηα άηνκα κπνξεί λα έρνπλ θίηξηλν ή θαθέ ρξώκα, ηδηόηεηα 

πνπ απνηειεί κνλνγνληδηαθό ραξαθηήξα. Έπεηηα από πνιιαπιέο δηαζηαπξώζεηο ελόο 

αξζεληθνύ αηόκνπ Κ κε θαθέ ρξώκα θαη ηνπ ζειπθνύ Λ κε θαθέ ρξώκα πξνέθπςαλ 

ζηε ζπγαηξηθή γεληά νη απόγνλνη: 

35 αρζεληθά άηοκα κε θαθέ τρώκα θαη 71 ζεισθά κε θαθέ τρώκα. 

Από ηηο δηαζηαπξώζεηο ελόο αξζεληθνύ αηόκνπ Μ κε θίηξηλν ρξώκα κε ζειπθό Ν κε 

θίηξηλν ρξώκα πξνέθπςαλζηε ζπγαηξηθή γεληά νη απόγνλνη: 

42 αρζεληθά κε θίηρηλο τρώκα θαη 80 ζεισθά κε θίηρηλο τρώκα. 

Από ηηο δηαζηαπξώζεηο ηνπ αξζεληθνύ Μ κε δύν θαθέ ζειπθά (έζησ ηα ζειπθά Α θαη 

Β) πξνέθπςαλ νη απόγνλνη: 



 
 

Να εμεγήζεηε πόζα αιιειόκνξθα ππάξρνπλ γηα ηε γελεηηθή ζέζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ρξώκα θαη κε ηηοθαηάιιειεο δηαζηαπξώζεηο λα δείμεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ αηόκσλ 

πνπ αλαθέξνληαη (Κ, Λ, Μ, Ν, Α, Β).Τν θύιν ζηα ζειαζηηθά θαζνξίδεηαη όπσο ζηνλ 

άλζξσπν. 

 

 

 

 

 

Δπηκέιεηα: Σζηοσπιής Νίθος 

 

 


