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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. Γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν
α. μόνο σε περιοχές του DNA που μεταγράφονται
β. μόνο στις κωδικές περιοχές των γονιδίων
γ. μόνο στα πρόδρομα mRNA
δ. σε ολόκληρο το γονιδίωμα ενός οργανισμού
Μονάδες 5
Α2. Η διπλή έλικα του DNA
α. έχει μεταβαλλόμενο σκελετό
β. έχει υδρόφιλο σκελετό
γ. έχει πεπτιδικούς δεσμούς
δ. είναι αριστερόστροφη
Μονάδες 5
Α3. Τα πρωταρχικά τμήματα RNA συντίθενται από
α. το πριμόσωμα
β. το νουκλεόσωμα
γ. την DΝΑ ελικάση
δ. την DΝΑ δεσμάση
Μονάδες 5
Α4. Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε βακτηριακό
κύτταρο-ξενιστή ονομάζεται
α. ιχνηθέτηση
β. μετασχηματισμός
γ. εμβολιασμός
δ. μικροέγχυση
Μονάδες 5
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Α5. Στο οπερόνιο της λακτόζης, όταν απουσιάζει η
λακτόζη, η πρωτεΐνη καταστολέας συνδέεται με
α. τον υποκινητή
β. το ρυθμιστικό γονίδιο
γ. τον χειριστή
δ. την RNA-πολυμεράση
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Β1. Ποια κύτταρα ονομάζονται απλοειδή και ποια κύτταρα
ονομάζονται διπλοειδή;
Μονάδες 6
Β2. Να
περιγράψετε
τον
σχηματισμό
του
3΄-5΄
φωσφοδιεστερικού δεσμού.
Μονάδες 8
Β3. Τι είναι το πολύσωμα;
Μονάδες 5
Β4. Πώς το οξυγόνο
μικροοργανισμών;

επηρεάζει

την

ανάπτυξη

των

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να περιγράψετε τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν
να παραχθούν μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία
συνεισφέρουν στον προσδιορισμό των ομάδων αίματος
του ανθρώπου.
Μονάδες 7
Γ2. Να αναφέρετε ποιους τύπους αιμοροφιλίας γνωρίζετε
και πού οφείλονται (μονάδες 2). Να περιγράψετε τη
διαδικασία αντιμετώπισης μίας εξ αυτών, με βάση τη
μέθοδο δημιουργίας διαγονιδιακών ζώων (μονάδες 6).
Μονάδες 8
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Γ3. ∆ίνεται μείγμα μορίων DNA και ένας ανιχνευτής RΝΑ.

Να εξηγήσετε τι είναι ανιχνευτής (μονάδες 2), να
περιγράψετε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
προκειμένου ο ανιχνευτής να υβριδοποιήσει την
κατάλληλη αλληλουχία DNA (μονάδες 4) και να
εξηγήσετε ποιος είναι ο κλώνος του DNA που θα
υβριδοποιηθεί (μονάδες 4).
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ ∆

Υγιής άντρας παντρεύτηκε με υγιή γυναίκα και απέκτησαν
ένα αγόρι με αχρωματοψία στο κόκκινο και το πράσινο
χρώμα, ένα κορίτσι που πάσχει από δρεπανοκυτταρική
αναιμία και περιμένουν το τρίτο παιδί τους.
∆1. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων και να
εξηγήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
∆2. Να προσδιορίσετε τους πιθανούς γονότυπους των
παιδιών τους και να εξηγήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
∆3. Να υπολογίσετε την πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει
φυσιολογικό φαινότυπο. Να εξηγήσετε την απάντησή
σας κάνοντας ή την απαιτούμενη διασταύρωση ή τις
απαιτούμενες διασταυρώσεις.
Μονάδες 12
∆4. Να εξηγήσετε τα γενετικά αίτια της δρεπανοκυτταρικής
αναιμίας.
Μονάδες 5
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. Να μη χρησιμοποιηθεί το μιλιμετρέ φύλλο του τετραδίου.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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