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ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
A1. Μέσα σ’ ένα φυτικό ευκαρυωτικό κύτταρο, DNA υπάρχει
μόνο
α. στα ριβοσώματα και στους χλωροπλάστες.
β. στον πυρήνα και στα μιτοχόνδρια.
γ. στον πυρήνα.
δ. στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες.
Μονάδες 5
A2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
α. συμμετέχουν στη μετάφραση του RNA.
β. συμμετέχουν στη μεταγραφή του DNA.
γ. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής.
δ. κόβουν το DNA σε καθορισμένες θέσεις.
Μονάδες 5
A3. Το πλασμίδιο Ti
α. υπάρχει στο Bacillus thuringiensis.
β. χρησιμοποιείται στη μικροέγχυση.
γ. χρησιμοποιείται για τη γενετική τροποποίηση φυτών.
δ. χρησιμοποιείται για τη γενετική τροποποίηση ζώων.
Μονάδες 5
A4. Τα άτομα στον καρυότυπo των οποίων περιέχονται τα
φυλετικά χρωμοσώματα ΧΧΥ
α. πάσχουν από σύνδρομο Turner.
β. πάσχουν από σύνδρομο Klinefelter.
γ. πάσχουν από σύνδρομο Down.
δ. έχουν φυσιολογικό καρυότυπο.
Μονάδες 5
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A5. Κατά την αντιγραφή του DNΑ, στην κατασκευή των
πρωταρχικών τμημάτων συμμετέχει το
α. ριβόσωμα.
β. πολύσωμα.
γ. νουκλεόσωμα.
δ. πριμόσωμα.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ B
B1. Nα περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής μονοκλωνικών
αντισωμάτων για ένα επιλεγμένο αντιγόνο.
Μονάδες 8
B2. Να εξηγήσετε πώς συνδέονται μεταξύ τους οι δύο
αλυσίδες ενός δίκλωνου μορίου DNΑ.
Μονάδες 6
B3. Να εξηγήσετε τι συμβαίνει στον πληθυσμό των
μικροοργανισμών μιας κλειστής καλλιέργειας κατά την
εκθετική φάση.
Μονάδες 6
B4. Τι μας επιτρέπει να κάνουμε η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (PCR);
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Γ
Μητέρα με φυσιολογική όραση και ομάδα αίματος Β
αποκτά δύο παιδιά με έναν άνδρα με φυσιολογική όραση.
Το κορίτσι έχει ομάδα αίματος ΑΒ, ενώ το αγόρι ομάδα
αίματος Ο. Το ένα από τα δύο παιδιά πάσχει από μερική
αχρωματοψία στο πράσινο – κόκκινο.
Γ1. Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους των γονέων και
των παιδιών ως προς τους δύο χαρακτήρες (μονάδες 8).
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 10).
Μονάδες 18
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Γ2. Ποιο από τα δύο παιδιά δεν έχει φυσιολογική όραση;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα δίκλωνου μορίου DNA

(Ι) GACTAATAAAAGAAGTAGTTAGGATCATAGG
(ΙΙ) CTGATTATTTTCTTCATCAATCCTAGTATCC
που κωδικοποιεί το πεπτίδιο H 2 N-Μεθειονίνη-ΤυροσίνηΦαινυλαλανίνη-Φαινυλαλανίνη-Τυροσίνη-COOH.
∆1. Να εξηγήσετε ποια από τις δύο αλυσίδες του παραπάνω
τμήματος DNA είναι η κωδική και ποια είναι η μη κωδική
αλυσίδα. (μονάδες 4) Να γράψετε τον προσανατολισμό των
αλυσίδων (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 2)
Μονάδες 8
∆2. Να γράψετε την αλληλουχία του πρόδρομου mRNA που
προκύπτει μετά τη μεταγραφή του παραπάνω τμήματος
DNA (μονάδες 2) καθώς και την αλληλουχία του ώριμου
mRNA (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε πού οφείλεται η
διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μορίων. (μονάδες 3)
Μονάδες 7
∆3. Να εξηγήσετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στη δομή
του παραπάνω πεπτιδίου, εάν μια γονιδιακή μετάλλαξη
που θα συμβεί στο κωδικόνιο της τυροσίνης οδηγήσει σε
αντικατάσταση της κυτοσίνης από θυμίνη.
Μονάδες 5
∆4. Εάν η παραπάνω γονιδιακή μετάλλαξη οδηγήσει σε
αντικατάσταση της κυτοσίνης από αδενίνη, να
εξηγήσετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στη δομή του
πεπτιδίου.
Μονάδες 5
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∆ίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίσεις
κωδικονίων από το γενετικό κώδικα:
Μεθειονίνη:

AUG

Τυροσίνη:

UAC , UAU

Φαινυλαλανίνη:

UUU , UUC

αμινοξέων

και

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
∆εν
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας
της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.
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