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ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………..…
ΘΕΜΑ Α
Α. Να ση)ειώσετε στο γρα1τό σας δί1λα α1ό τον αριθ)ό καθε)ιάς α1ό τις 1αρακάτω
η)ιτελείς 1ροτάσεις 1 έως 5 το γρά))α 1ου αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η ο1οία
συ)1ληρώνει σωστά την 1ρόταση.
1.
Όλα ισχύουν για τα 1λασ2ίδια εκτός:
α. είναι δίκλωνα κυκλικά 2όρια DNA
β. διαθέτουν γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά
γ. αντιγράφονται ανεξάρτητα α1ό το κύριο 2όριο DNA του βακτηρίου
δ. είναι δίκλωνα γρα22ικά 2όρια DNA
2.
Α1ό τις 1αρακάτω τριάδες νουκλεοτιδίων δεν α1οτελεί φυσιολογικά αντικωδικόνιο το:
α. 5’GUA3’
β. 5'UAC3’
γ. 5’UUA3’
δ. 5’ACU3’
3.
Ο καρυότυ1ος δύο φυσιολογικών ατό2ων του ίδιου είδους:
α. διαφέρει ως 1ρος τον αριθ2ό των χρω2οσω2άτων
β. διαφέρει 1ιθανόν ως 1ρος τον αριθ2ό και το είδος των φυλετικών χρω2οσω2άτων
γ. δε διαφέρει ως 1ρος τα αυτοσω2ικά χρω2οσώ2ατα
δ. δε διαφέρει
4.
Πρωταρχικό τ2ή2α διαθέτει 16 βάσεις και 1εριέχει 9 βάσεις U και Α συνολικά. Οι
δεσ2οί υδρογόνου 1ου σ1άζουν για να αντικατασταθεί α1ό την DNA 1ολυ2εράση είναι:
α. 15
β. 16
γ. 39
δ. 41
5.
Σε ένα 1ολύσω2α 1αρατηρούνται 2ια δεδο2ένη στιγ2ή 9 ριβοσώ2ατα. Α1ό το
1ολύσω2α αυτό θα 1αραχθούν:
α. 9 διαφορετικές 1ρωτεΐνες
β. 9 ό2οιες 1ρωτεΐνες
γ. 9 διαφορετικές 1ολυ1ε1τιδικές αλυσίδες
δ. 9 ό2οιες 1ολυ1ε1τιδικές αλυσίδες
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Β
Β1. Α1ό τι α1οτελείται το σύ21λοκο έναρξης της 1ρωτεϊνοσύνθεσης; Να 1εριγράψετε τη
λήξη της διαδικασίας.
Μονάδες 4
Β2. Έχετε στη διάθεση σας τα τρία 2όρια DNA της εικόνας όλα τα είδη
δεοξυριβονουκλεοτιδίων στην κατάλληλη 1οσότητα και DNA 1ολυ2εράση. Σε 1οιο/1οια α1ό
τα 2όρια της εικόνας θα γίνει σύνθεση DNA και σε 1οιο/1οια δε θα γίνει; Να αιτιολογήσετε
σύντο2α.

Μονάδες 5

B3. Σε 1οιες κατηγορίες διακρίνονται τα γονίδια; Αναφέρετε 2ια διαφορά 1ου αφορά την
έκφραση τους.
Μονάδες 5
Β4. Γιατί στο 1είρα2α τους οι Hersey και Chase δεν ε1έλεξαν ραδιενεργό άζωτο για να
ανιχεύσουν τις 1ρωτεΐνες ή το DNA του φάγου;
Μονάδες 5
B5. Σε καρυότυ1ο άνδρα 1αρατηρήθηκε ότι διαθέτει στο ζεύγος των φυλετικών του
χρω2οσω2άτων χρω2οσώ2ατα XYY (αντί για το φυσιολογικό XY). Με βάση το δεδο2ένο αυτό
α) Πόσα συνολικά χρω2οσώ2ατα έχει;
β) Να συ21ληρώσετε τον 1ίνακα:
Αρχή μεσόφασης

Τέλος μεσόφασης

Μετάφαση

Μόρια DNA
Ινίδια χρωματίνης
Χρωμοσώματα
Αδελφές χρωματίδες

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Με βάση το σχή2α να 1είτε σε 1οιές έννοιες αντιστοιχούν οι αριθ2οί. Να εξηγήσετε αν
2ετά τη 2ετάφραση όλες οι 1ρωτεϊνες έχουν 1ρώτο α2ινοξύ τη 2εθειονίνη.

Μονάδες 5
Γ2. Να αναφέρετε σύ21λοκα 2όρια 1ρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων σε ένα ανθρώ1ινο
σω2ατικό κύτταρο. Να εξηγήσετε 2ε σύντο2ο τρό1ο το ρόλο τους.
Μονάδες 6
Γ3. Έγινε 1οσοτική 2οριακή ανάλυση στο γονιδίω2α των κυττάρων δύο ευκαρυωτικών
1ολυκύτταρων οργανισ2ών Α και Β 1ου ανήκουν σε διαφορετικά είδη. Στα κύτταρα του
οργανισ2ού Α 1ου 2ελετήθηκαν στην αρχή της 2εσόφασης, 1ροσδιορίστηκε 1οσότητα DNA
στον 1υρήνα τους ίση 2ε 2.400.000.000 ζεύγη βάσεων 1ου αντιστοιχεί σε 39 ζεύγη
χρω2οσω2άτων, ενω στα κύτταρα του οργανισ2ού Β 1ροσδιορίστηκε 1οσότητα DNA στον
1υρήνα των κυττάρων κατά τη 2ετάφαση ίση 2ε 12.000.000.000 ζεύγη βάσεων, 1ου αντιστοιχεί
σε 20 ζεύγη 2εταφασικών χρω2οσω2άτων. Να εξηγήσετε 1οιος α1ό τους δύο οργανισ2ούς Α
ή Β 21ορεί να θεωρηθεί εξελικτικά ανώτερος.
Μονάδες 6
Γ4. Ο αριθ2ός των ζευγών των βάσεων στο Υ φυλετικό χρω2όσω2α ενός οργανισ2ού 1ου έχει
τον ίδιο φυλοκαθορισ2ό 2ε εκείνο του ανθρώ1ου είναι 25Mbp. Αν ο συνολικός αριθ2ός των
ζευγών βάσεων DNA στον 1υρήνα ενός ωαρίου είναι 750Mbp και στον 1υρήνα 2ερικών
σ1ερ2ατοζωαρίων 705Mbp, να υ1ολογίσετε το 2έγεθος σε Mbp:
Α) Στο Χ φυλετικό χρω2όσω2α
Β) του DNA στον 1υρήνα ενός σω2ατικού κυττάρου αρσενικού ατό2ου
∆ίνεται ότι 1Mbp=1.000.000 ζεύγη βάσεων. (Υ1ολογίστε σε Mbp)
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Στην αλληλουχία 1ου δίνεται φαίνεται 2έρος 2ιας βιολογικής διαδικασίας, η ο1οία
βρίσκεται σε εξέλιξη.
CUCUUTCT
GAGAAACATGCATACGAC
α) Να ονο2άσετε τη διαδικασία 1ου βρίσκεται σε εξέλιξη στο σχή2α και να εντο1ίσετε τη
βάση 1ου ενσω2ατώθηκε κατά 1αράβαση του κανόνα της συ21ληρω2ατικότητας. Να
γράψετε το τελικό δίκλωνο 2όριο, το ο1οίο θα 1αραχθεί στο τέλος της διαδικασίας 1ου
α1εικονίζεται. Να ση2ειώσετε τον 1ροσανατολισ2ό των αλυσίδων του 2ορίου αυτού.
Μονάδες 6

β) Να ονο2άσετε τα ένζυ2α 1ου είναι α1αραίτητα για τη δη2ιουργία του τελικού δίκλωνου
2ορίου του ερωτή2ατος α και να αναφέρετε τη δράση του κάθε ενζύ2ου.
Mονάδες 6

∆2. Σε βακτήριο εντο1ίζεται 1ρωτεΐνη 40.000 α2ινοξέων α1οτελού2ενη α1ό 8 ίδιες
1ολυ1ε1τιδικές αλυσίδες. Οι α2ετάφραστες 1εριοχές α1οτελούν το 50% του 2ήκους του
σχετικού mRNA. Α1ό 1όσα νουκλεοτίδια συνίσταται το τ2ή2α γενετικού υλικού 1ου
κωδικο1οιεί αυτή την 1ρωτεΐνη;
Mονάδες 6
∆3. Η αλληλουχία βάσεων 1ου δίνεται α1οτελεί γονίδιο 1ου α1ο2ονώθηκε α1ό 1λασ2ίδιο
του βακτηρίου E.coli και κωδικο1οιεί 2ικρό 1ε1τίδιο:
Αλυσίδα Ι: 5’CCCACATGTTATATCCTGAGAGATGAGGTCATCCG3’
Aλυσίδα ΙΙ: 3’GGGTGTACAATATAGGACTCTCTACTCCAGTAGGC5’
Κατά τη 2ετάφραση του mRNA 1ου 1ροκύ1τει α1ό το γονίδιο αυτό χρησι2ο1οιείται το tRNA
3’AGA5’.
Να εξηγήσετε 1οια αλυσίδα είναι η κωδική (Ι ή ΙΙ) και 1οια η 2η κωδική και να γράψετε την
αλληλουχία των βάσεων του mRNA 1ου 1ροκύ1τει.
Mονάδες 7
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