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ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 

έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά 

την ηµιτελή πρόταση. 

Α1. Κατά τη λανθάνουσα φάση σε µια κλειστή καλλιέργεια ο πληθυσµός των µικρο-

οργανισµών 

α. παραµένει σχεδόν σταθερός. 

β. αυξάνεται σταθερά. 

γ. αρχικά αυξάνεται και µετά µειώνεται. 

δ. µειώνεται σταθερά. 

Μονάδες 5 

Α2. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

α. συµµετέχουν στη µεταγραφή του DNA. 

β. καταλύουν την ωρίµανση του mRNA. 

γ. συµµετέχουν στη µετάφραση του mRNA. 

δ. αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA. 

Μονάδες 5 

Α3. Το πλασµίδιο Ti χρησιµοποιείται στη διαδικασία 

α. της µικροέγχυσης. 

β. δηµιουργίας διαγονιδιακών ζώων. 

γ. δηµιουργίας διαγονιδιακών φυτών. 

δ. παραγωγής υβριδωµάτων. 

Μονάδες 5 

Α4. Το γεγονός ότι κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα µόνο κωδικόνιο σηµαίνει ότι ο 

γενετικός κώδικας είναι 

α. συνεχής. 

β. µη επικαλυπτόµενος. 

γ.  εκφυλισµένος. 

δ. σχεδόν καθολικός. 

Μονάδες 5 

Α5. Tα υβριδώµατα παράγονται ύστερα από 

α. σύντηξη βακτηρίων µε καρκινικά κύτταρα. 

β. σύντηξη Β λεµφοκυττάρων µε καρκινικά κύτταρα. 

γ. σύντηξη Β λεµφοκυττάρων µε ιούς. 

δ. υβριδοποίηση δύο µονόκλωνων αλυσίδων DNA. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ B  

Να απαντήσετε στα παρακάτω: 

Β1. Να περιγράψετε το πείραµα του Griffith και να αναφέρετε το συµπέρασµα στο οποίο 

κατέληξε. 

Μονάδες 8 

Β2. Να εξηγήσετε γιατί τα άτοµα που πάσχουν από µελαγχρωµατική ξηροδερµία 

εµφανίζουν πολλαπλάσια συχνότητα καρκίνου του δέρµατος σε σχέση µε τα φυσιο-

λογικά άτοµα. 

Μονάδες 7 

Β3. Τι είναι: 

α) γονιδιωµατική βιβλιοθήκη. 

β) cDNA βιβλιοθήκη. 

Μονάδες 6 

Β4. Η ανάλυση δειγµάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής 

αποτελέσµατα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη 

δεύτερη βρέθηκε ποσοστό γουανίνης (G) 28%. Να εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο 

καλλιεργειών ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος. 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Στο φυτό µοσχοµπίζελο το χρώµα των σπερµάτων µπορεί να είναι είτε κίτρινο είτε 

πράσινο, ενώ το ύψος του είναι είτε ψηλό είτε κοντό. Τα γονίδια που ελέγχουν τις 

παραπάνω ιδιότητες βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων. 

Εάν έχετε στη διάθεσή σας ένα ψηλό µοσχοµπίζελο µε κίτρινα σπέρµατα, να κάνετε 

τις κατάλληλες διασταυρώσεις που απαιτούνται για να βρείτε το γονότυπό του 

(µονάδες 4). 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 7). 

Μονάδες 11 

Γ2. Να εξηγήσετε τους πιθανούς µηχανισµούς σύµφωνα µε τους οποίους από δύο 

φυσιολογικούς γονείς µπορεί να γεννηθεί παιδί µε σύνδροµο Turner. 

Μονάδες 8 

Γ3. Μία πρωτεΐνη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από µία πολυπεπτιδική 

αλυσίδα 100 αµινοξέων. Το γονίδιο από το οποίο κωδικοποιήθηκε η πρωτεΐνη 

αποτελείται από πολύ περισσότερα νουκλεοτίδια από αυτά που κωδικοποιούν τα 100 

αµινοξέα. Να αναφέρετε τους λόγους αυτής της διαφοράς. 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ ∆  
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∆ίδεται το παραπάνω τµήµα DNA, το οποίο αντιγράφεται. Στον κλώνο ΖΗ η αντιγραφή 

γίνεται µε ασυνεχή τρόπο. Τα σηµεία ∆ και Η υποδεικνύουν τη θέση έναρξης της 

αντιγραφής. 

∆1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω σχήµα, να σχεδιάσετε τα συνεχή και 

ασυνεχή τµήµατα των νέων κλώνων µε βέλη υποδεικνύοντας τους προσανατολισµούς 

των νέων και των µητρικών κλώνων (µονάδες 2). 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 4). 

Μονάδες 6 

∆2. Στον κλώνο που αντιγράφεται µε συνεχή τρόπο να γράψετε την αλληλουχία των 

νουκλεοτιδίων και τον προσανατολισµό του πρωταρχικού τµήµατος, το οποίο 

αποτελείται από 8 (οκτώ) νουκλεοτίδια (µονάδες 2). 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 3). 

Μονάδες 5 

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα µορίου DNA που κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο. 

 

 

5΄  −TACATGTCGCGATGCAAGTTCTAATCTCAATAΤCTT− 3΄ 

3΄  −ATGTACAGCGCTACGTTCAAGATTAGAGTTATΑGAA− 5΄ 

 

 

∆3. Να γράψετε τα κωδικόνια του DNA που κωδικοποιούν το πεπτίδιο αυτό. 

Μονάδες 2 

∆4. Μετά την επίδραση ακτινοβολίας το παραπάνω τµήµα DNA σπάει στα σηµεία που 

υποδεικνύονται από τα βέλη. Να γράψετε το τµήµα του DNA που αποκόπηκε και να 

σηµειώσετε τον προσανατολισµό του. 

Μονάδες 2 

∆5. Το τµήµα του DNA που αποκόπηκε, επανασυνδέεται στα ίδια σηµεία κοπής µετά από 

αναστροφή.  

 Να γράψετε ολόκληρο το µόριο του DNA που προκύπτει µετά την αναστροφή 

(µονάδες 4).  

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 4).  

 Να γράψετε τα κωδικόνια του µορίου DNA που κωδικοποιούν το νέο πεπτίδιο. 

(µονάδες 2) 

Μονάδες 10 


