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Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής  Κατεύθυνσης Γ' τάξης  

 

Απαντήσεις 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. β 

 

Α2. γ 

 

Α3. β 
 

Α4. δ 

 

Α5. γ 

 

Α6.  

 

1. Λάθος 

 

2. Λάθος 

 

3. Λάθος 

 

4. Λάθος 

 

5. Σωστό 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. «Η πολυπλοκότητα της ασθένειας ... υποστεί μεταλλάξεις.» σελ. 101 

 

Β3. «Η RNA πολυμεράση ... κάθε γονιδίου.» σελ. 32, γονιδιακή ρύθμιση στο επίπεδο 

της μεταγραφής σελ. 41 

 

Β4. «Η μελέτη ... καρυότυπο.» σελ. 20 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. «Ο οργανισμός μας ... αντιγονικός καθοριστής.» «Ορμόνες που παράγονται κατα 

την κύηση χορηγούνται με ένεση σε ένα ποντίκι ... ποσότητες.» σελ. 119 

Αναφορά ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται ως ανοσοδιαγνωστικά 

και θα αντιδράσουν αναγνωρίζοντας μόνο τη συγκεκριμένη ορμόνη.  

 

Γ2.  

 Απομόνωση του ανθρώπινου γονιδίου που κωδικοποιεί τον παράγοντα ΙΧ 

 Μικροέγχυση του γονιδίου στον πυρήνα ενός γονιμοποιημένου ωαρίου του 

ζώου 

 Τοποθέτηση του γενετικά τροποποιημένου ζυγωτού στη μήτρα ενηλίκου 

ζώου για κυοφορία 

 Γλέννηση του διαγονιδιακού ζώου 

 Διασταυρώσεις με σκοπό να περάσει η τροποποιημένη γενετική πληροφορία 

στους απογόνους 

 Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός του παράγοντα ΙΧ 

 

Γ3.  

 Απομόνωση του συνολικού mRNA από τα κύτταρα του ήπατος που 

παράγουν την ΑΑΤ 

 Κατασκευή δίκλωνων μορίων DNA και ενσωμάτωση τους σε πλασμίδια (με 

τη χρήση της αντίστροφης μεταγραφάσης και συγκεκριμένης περιοριστικής 

ενδονουκλεάσης) 

 Μετασχηματισμός βακτηρίων με τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια και 

πολλαπλασιασμός τους σε υγρό θρεπτικό υλικό 

 Επιλογή των βακτηρίων που περιέχουν το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί την 

ΑΑΤ 

 Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε βιοαντιδραστήρα για την παραγωγή της 

ΑΑΤ. Η ΑΑΤ συλλέγεται και καθαρίζεται.  

 

Γ4.  

 Πρόδρομα ερυθροκύτταρα του ασθενή παραλαμβάνονται και 

πολλαπλασιάζονται σε κυτταροκαλλιέργειες. 

 Το φυσιολογικό γονίδιο της β αλυσίδας ενσωματώνεται σε έναν ιο-φορέα (ο 

οποίος έχει καταστεί αβλαβής) με τις τεχνικές του ανασυνδυασμένου DNA. 

 Ο γενετικά τροποποιημένος ιός εισάγεται στα ερυθροκύτταρα 
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 Τα γενετικά τροποποιημένα ερυθροκύτταρα εισάγονται με ενδοφλέβια 

ένεση στον ασθενή και παράγουν τη φυσιολογική αλυσίδα β. 

Βέβαια τα τροποιημένα ερυθροκύτταρα δε ζουν για πάντα μέσα στον 

οργανισμό – δηλαδή η θεραπεία δεν είναι μόνιμη – και χρειάζεται συνεχής 

έγχυση τέτοιων κυττάρων.  

                                                                                                               

 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1.  

«Ο φορέας κλωνοποίησης ... ανασυνδυασμένο» σελ. 57 

+ να διαθέτει μια θέση αναγνώρισης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης 

+ να διαθέτει ένα γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα σε κάποιο αντιβιοτικό 

 

Δ2. Τα μετασχηματισμένα βακτήρια με το μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα 

εκφράζουν το οπερόνιο της λακτόζης γιατί ξαναέκλεισαν τα άκρα δεν επηρεάστηκε 

η αλληλουχία. Τα μετασχηματισμένα με το ανασυνδυασμένο δε θα το εκφράζουν 

μιας και το ξένο DNA θα έχει ενσωματωθεί στον υποκινητή του οπερονίου, θα 

επηρεάσει την αλληλουχία του υποκινητή μη επιτρέποντας στην RNA πολυμεράση 

να συνδεθεί και να ξεκινήσει τη μεταγραφή. «Μικρό ποσοστό… ένα κλώνο.» σελ.59 

  

Δ3. Οι αποικίες με τα μετασχηματισμένα βακτήρια με το μη ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο θα έχουν μπλε χρώμα μιας και θα έχουν λειτουργικό οπερόνιο άρα θα 

παράγεται β – γαλακτοσιδάση που δημιουργεί το μπλε χρώμα, ενώ τα 

μετασχηματισμένα με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα έχουν λευκές αποικίες 

λόγω του μη λειτουργικού οπερονίου άρα και της έλλειψης του ενζύμου.  

 

Δ4. Για να ξεκινήσει η μεταγραφή και η μετάφραση του οπερονίου από τα 

μετασχηματισμένα βακτήρια με το μη-ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα πρέπει να 

υπάρχει στο θρεπτικό υλικό λακτόζη για να λειτουργήσει ως επαγωγέας του 

οπερονίου, αφού θα συνδεθεί στην πρωτεΐνη καταστολέα και δεν θα της επιτρέψει 

να συνδεθεί στο χειριστή που βρίσκεται μετά τον υποκινητή του οπερονίου. Έτσι η 

RNA πολυμεράση θα μπορεί να ξεκινήσει τη μεταγραφή των τριών δομικών 

γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα που διασπούν τη λακτόζη σε γλυκόζη και 

γαλακτόζη.  

«λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης» σελ. 40 


