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Θέμα -Α
Α1. Πηγή αζώτου για τους περισσότερους μικροοργανισμούς είναι τα
αμμωνιακά ή τα νιτρικά ιόντα(ΝΟ3

-). Το άζωτο είναι βασικό συστατικό
των νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA), καθώς και των πρωτεϊνών ως
συστατικό των αμινοξέων. Τα νουκλεϊκά οξέα και οι πρωτείνες
αποτελούν τα βασικά μόρια της ζωής , έτσι η πρόσληψη αζώτου από τους
μικροοργανισμούς είναι απολύτως απαραίτητη.

Α2. Σωστό το β . Και στις δυο περιπτώσεις αν δεν γίνει αποστείρωση θα
έχουμε ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών.

Θέμα-Β
Β1. 1. Αντίστροφη μεταγραφάση για να μετατραπεί το RNA σε DNA.
2. DNA πολυμεράση και πριμόσωμα για τη δημιουργία δίκλωνου DNA.
3. Την κατάλληλη περιοριστική ενδονουκλεάση.
4. DNA δεσμάση
5. Τα κατάλληλα ένζυμα για την μετατροπή της προϊνσουλίνης σε
ινσουλίνη.
Β2. Σχολικό βιβλίο 123-124 θεραπευτικά………χημειοθεραπείας.

Θέμα-Γ
Γ1. 1. Από όργανα ζώων
2. Από πτώματα.
3. Ανασυνδυασμένο  DNA  με βακτήρια.(cDNA βιβλιοθήκη)
4. Διασταύρωση ζώων με επιλογή επιθυμητών ιδιοτήτων.
5. Διαγονιδιακά ζώα.
6. Κλωνοποίηση διαγονιδιακών ζώων η οποια παρουσιάζει και τα
περισσότερα πλεονεκτήματα(σελίδα 142 κεφ. 9)
Γ2.  Πρώτη διασταύρωση         ΑΑΒΒ  χ  ααββ
Όλοι οι απόγονοι ΑαΒβ τους οποίους διασταυρώνουμε μεταξύ τους:
ΑαΒβ  χ  ΑαΒβ
Από τους απογόνους της διασταύρωσης αυτής επιλέγω αυτούς που έχουν
τον φαινότυπο που με ενδιαφέρει. Τα άτομα αυτά έχουν πιθανό άγνωστο
γονότυπο  ΑΑββ  ή  Ααββ. Για να εντοπίσω αυτό που θέλω κάνω
διασταύρωση ελέγχου στα παραπάνω άτομα:
ΑΑββ χ ααββ                                        Ααββ χ ααββ



Πρέπει να κάνετε κανονικά και αναλυτικά τις διασταυρώσεις.

Θέμα-Δ
Δ1,Δ2,Δ3,  σχολικό βιβλίο σελίδες 126-127
Δ4. Η μεσογειακή αναιμία (β-θαλασσαιμία) οφείλεται σε μετάλλαξη της
β πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης  η οποία παράγεται στα
ερυθρά αιμοσφαίρια. Η γονιδιακή θεραπεία επομένως της β
θαλασσαιμίας θα πρέπει να γίνει στα πρόδρομα ερυθρά αιμοσφαίρια γιατί
εκεί εκφράζονται τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης . Τα κύτταρα του
αιμοποιητικού συστήματος μπορούν να τροποποιηθούν εκτός
οργανισμού και να εισαχθούν στη συνέχεια με ενδοφλέβια ένεση. Είναι
μια ex-vivo γονιδιακή θεραπεία.


