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ΘΕΜΑ Α
Να ση7ειώσετε στο γρα5τό σας δί5λα α5ό τον αριθ7ό καθε7ιάς α5ό
τις 5αρακάτω η7ιτελείς 5ροτάσεις 1 έως 5 το γρά77α 5ου αντιστοιχεί στη
λέξη ή τη φράση, η ο5οία συ75ληρώνει σωστά την 5ρόταση.
1. Οι 3’ και 5’ α2ετάφραστες 7εριοχές του DNA είναι:
α. Περιοχές 7ου 2εταγράφονται και 2εταφράζονται
β. Περιοχές του DNA 7ου 2εταγράφονται αλλά δεν 2εταφράζονται
γ. Περιοχές του DNA 7ου συνδέονται στα ριβοσώ2ατα
δ. Περιοχές 7ου α7οκό7τονται κατά την ωρί2ανση του 7ρόδρο2ου mRNA
2. Τα κύτταρα ενός 7ολυκύτταρου οργανισ2ού διαφέρουν 2εταξύ τους ως
7ρος:
α. Τους υ7οκινήτες 7ου 7εριέχουν
β. Τους 2εταγραφικούς 7αράγοντες 7ου 7εριέχουν
γ. Τα γονίδια 7ου 7εριέχουν
δ. Τα είδη των RNA 7ολυ2ερασών 7ου 7εριέχουν
3. Α7ό τις 7αρακάτω διαταραχές όλες κληρονο2ούνται 2ε υ7ολει7ό2ενο
τρό7ο εκτός:
α. Α7ό την αι2ορροφιλία
β. Α7ό τον αλφισ2ό
γ. Α7ό την κυστική ίνωση
δ. Α7ό την οικογενή υ7ερχοληστερολαι2ία
4. Η ε7ιτυχία των 7ειρα2άτων του Mendel στηρίχθηκε:
α. Στη στατιστική ανάλυση των α7οτελεσ2άτων του
β. Στο φυτό 7ου ε7έλεξε για τα 7ειρά2ατα του

γ. Στο ότι 2ελετούσε 2ία ή δύο ιδιότητες κάθε φορά1
δ. Σε όλα τα 7αρα7άνω
5. Ο γενετικός κώδικας είναι 2η ε7ικαλυ7τό2ενος, δηλαδή:
α. Υ7άρχουν κωδικόνια 7ου κωδικο7οιούν το ίδιο α2ινοξύ
β. Κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα 2όνο κωδικόνιο
γ. Ισχύει για όλους τους οργανισ2ούς
δ. ∆ιαβάζεται συνεχώς ανα τρία νουκλεοτίδια χωρίς να 7αραλεί7εται
κά7οιο
Μονάδες 15
Β. Να χαρακτηρίσετε 7ε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις 5αρακάτω 5ροτάσεις.
1. Ο δεύτερος νό2ος του Mendel ισχύει όταν 2ελετά2ε την κληρονό2ηση της
2ερικής αχρω2ατοψίας στο 7ράσινο και στο κόκκινο και ταυτόχρονα
εξετάζου2ε την κληρονό2ηση της αι2ορροφιλίας Α.
2. Η αλυσιδωτή αντίδραση 7ολυ2εράσης είναι διαδικασία 7ου λα2βάνει
χώρα in vivo.
3. Για να γίνει υβριδο7οιήση συ27ληρω2ατικών αλυσίδων DNA χρειάζεται
να βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες.
4. Η χρήση βακτηριοφάγου λ ως φορέα κλωνο7οίησης ενδείκνυται για
οργανισ2ούς 2ε 2ικρά γονιδιώ2ατα.
5. Γονιδιακή έκφραση είναι η διαδικασία 2ε την ο7οία ενεργο7οιείται ένα
γονίδιο για να 7αράγει 2ια 7ρωτεΐνη.

Μονάδες 10

1

ΘΕΜΑ Β
Β1. Τι είναι ο γονότυ7ος και τι ο φαινότυ7ος; Να διατυ7ωθεί ο 7ρώτος
νό2ος του Mendel.
Μονάδες 5
Β2. Να αριθ2ήσετε 2ε σειρά αυξανό2ενου 2εγέθους τις ακόλουθες
έννοιες, οι ο7οίες σχετίζονται 2ε το γονιδίω2α και την έκφραση του.
Στήλη Ι

Κατάταξη

Πρόδρο2ο mRNA
Γονίδιο
Κωδικόνιο
Νουκλεοτίδιο
Ώρι2ο mRNA
Χρω2ατίδα
Γονιδίω2α
Μεταφασικό χρω2όσω2α
Εσώνιο
Μονάδες 5
Β3. Ένα 7ρόδρο2ο ερυθροκύτταρο και ένα λε2φοκύτταρο του ίδιου
ανθρώ7ου, έχουν ίδιες ή διαφορετικές γονιδιω2ατικές βιβλιοθήκες; Έχουν ίδιες
ή διαφορετικές cDNA βιβλιοθήκες; Να δικαιολογήσετε τις α7αντήσεις σας.
Μονάδες 7
Β4. Μετά το τέλος της 2εταγραφής 7ροκύ7τει ένα 2όριο RNA. Να
εξηγήσετε αναφέροντας ένα 7αράδειγ2α, 7ως είναι δυνατόν αυτό το 2όριο
RNA:
Α) Να 2ην καθορίζει τη σύνθεση 7ρωτεΐνης.
Β) Να καθορίζει τη σύνθεση 2ιας 7ρωτεΐνης.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Σε

7είρα2α

κατασκευής

γονιδιω2ατικής

βιβλιοθήκης

χρησι2ο7οιούνται τα 7αρακάτω:
Ι. Πλασ2ίδιο, το ο7οίο έχει γονίδια ανθεκτικότητας σε τρία αντιβιοτικά: το ένα
γονίδιο 7ροσδίδει ανθεκτικότητα σε 7ενικιλίνη, το άλλο σε α27ικιλίνη και το
τρίτο σε στρε7το2υκίνη.
ΙΙ. Περιοριστική ενδονουκλεάση 7ου κόβει το 7λασ2ίδιο σε αλληλουχία 2έσα
στο γονίδιο της α27ικιλίνης.
ΙΙΙ. Βακτήρια- ξενιστές 7ου έχουν στο κύριο DNA τους γονίδιο ανθεκτικότητας
στην 7ενικιλίνη.
IV. γονιδίω2α κυττάρου α7ό 7άγκρεας ανθρώ7ου.
Α)

Να

εξηγήσετε

7ως

θα

ε7ιλεγούν

τα

βακτήρια

7ου

διαθέτουν

ανασυνδυασ2ένο 7λασ2ίδιο 2ετά τη διαδικασία του 2ετασχη2ατισ2ού.
Μονάδες 5
Β) Να εξηγήσετε 2ε 7οιο τρό7ο θα ε7ιλεγεί, α7ό τη συγκεκρι2ένη βιβλιοθήκη,
ο βακτηριακός κλώνος 7ου 7εριέχει το γονίδιο της ινσουλίνης. (∆εχό2αστε ότι
η 7εριοριστική ενδονουκλεάση κόβει το DNA του γονιδίου της ινσουλίνης 7ριν
α7ό το κωδικόνιο έναρξης και 2ετά το κωδικόνιο λήξης).
Μονάδες 6
Γ) Αν για την κατασκευή γονιδιω2ατικής βιβλιοθήκης χρησι2ο7οιηθεί το
γονιδίω2α ενός η7ατικού κυττάρου, θα υ7άρχει βακτηριακός κλώνος 2ε το
γονίδιο της ινσουλίνης;
Μονάδες 6
∆ίνεται ότι το γονίδιο της ινσουλίνης εκφράζεται α7ό κύτταρα του 7αγκρέατος.

Γ2. Μ7ορεί το 7αρακάτω γενεαλογικό δέντρο να ανα7αριστά τον τρό7ο
κληρονό2ησης της κυστικής ίνωσης, της 2ερικής αχρω2ατοψίας στο 7ράσινο
και το κόκκινο ή της οικογενούς υ7ερχοληστερολαι2ίας; Αιτιολογήστε την
α7άντηση σας.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Η ακόλουθη αλληλουχία 7ροέκυψε α7ό τη 2εταγραφή ενός γονιδίου
7ου κωδικο7οιεί 2ικρό 7ε7τίδιο 2ε ρόλο ορ2όνης του 7ε7τικού συστή2ατος του
ανθρώ7ου:
ΑΑΑΑΑΑΑUUGCGCAGAGCGAGGCGCAUAGUAAGGAA
Η αλληλουχία 5’CGCG3’ αναγνωρίζεται ως εσώνιο και α7οκό7τεται κατά την
ωρί2ανση.
Α. Να γράψετε την κωδική και τη 2η κωδική αλυσίδα του γονιδίου και να
ση2ειώσετε τα άκρα της. Να δικαιολογήσετε την α7άντηση σας.
Μονάδες 8
Β. Να γράψετε την αλληλουχία βάσεων στο ώρι2ο mRNA.
Μονάδες 4
Γ. Σε 7οιο ση2είο του κυττάρου γίνεται η ωρί2ανση; Ποιοι 7αράγοντες την
ε7ιτελούν;
Μονάδες 4
∆. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσ2οί έσ7ασαν και 7όσοι δη2ιουργήθηκαν κατά
την ωρί2ανση του συγκεκρι2ένου 2ορίου;

Μονάδες 4
∆2. Ένα 2οσχο27ίζελο 2ε κίτρινο χρώ2α σ7έρ2ατος και ετερόζυγο
γονότυ7ο αυτογονι2ο7οιείται και 7ροκύ7τουν 120 α7όγονοι. Πόσοι α7ο
αυτούς θα έχουν φαινότυ7ο και 7όσοι θα έχουν γονότυ7ο ίδιο 2ε του αρχικού
φυτού.
Μονάδες 5
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