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ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. Να επηιέμεηε ηε θξάζε πνπ ζπκπιεξώλεη νξζά θάζε κία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο. 

 

1. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο δελ είλαη απαξαίηεηε/α: 

Α. Η DNA δεζκάζε 

Β. Η πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε 

Γ. Τα πιαζκίδηα 

Γ. Η αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε 

 

2. Βαζηθή κνλάδα νξγάλσζεο ηεο ρξσκαηίλεο είλαη: 

Α. Τν ρξσκόζσκα 

Β. Τν λνπθιεόζσκα 

Γ. Τν γνλίδην  

Γ. Τν λνπθιενηίδην 

 

3. Ο γνλόηππνο ελόο νξγαληζκνύ αλαθέξεηαη: 

Α. Σην ζύλνιν ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ 

Β. Σηε βηνρεκηθή ηνπ ζύζηαζε 

Γ. Σην ζύλνιν ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ ηνπ 

Γ. Σην ζύλνιν ησλ εμσλίσλ ηνπ 

 

4. Σηνπο θιώλνπο κηαο cDNA βηβιηνζήθεο παγθξεαηηθνύ θπηηάξνπ δελ είλαη δπλαηό λα πεξηέρνληαη 

γνλίδηα πνπ: 

Α. Κσδηθνπνηνύλ ηηο RNA πνιπκεξάζεο 

Β. Κσδηθνπνηνύλ ηηο αιπζίδεο ηεο αηκνζθαηξίλεο 

Γ. Κσδηθνπνηνύλ πξσηετλεο απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κηηνρνλδξίσλ 

Γ. Πξνζδίδνπλ αλζεθηηθόηεηα ζε αληηβηνηηθά   

 

5. Έλα πξσηαξρηθό ηκήκα κήθνπο 16 βάζεσλ πεξηέρεη 9 βάζεηο U θαη A (ζπλνιηθά). Οη δεζκνί 

πδξνγόλνπ πνπ ζπάδνπλ θαηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηελ DNA πνιπκεξάζε είλαη: 

Α. 15 

Β. 16 

Γ. 39 

Γ. 42  
                             (Μονάδερ  25) 
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ΘΔΜΑ B 

 

Β.1  Μία από ηηο κεζόδνπο παξαγσγήο αλζξώπηλεο ηλζνπιίλεο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 

cDNA βηβιηνζήθεο από ηα θύηηαξα ηνπ παγθξέαηνο. Αλαθέξαηε γηαηί επηιέγεηαη ε παξαγσγή 

ηλζνπιίλεο κέζσ cDNA βηβιηνζήθεο θαη όρη κέζσ γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο. 

 
(Μονάδερ 10) 

Β.2 Πνηα θπηηαξηθά νξγαλίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο εκηαπηόλνκα θαη γηα πνην ιόγν; 

(Μονάδερ 6) 

 

Β.3 Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο γηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο: ζπλεπηθξαηή γνλίδηα, ππνιεηπόκελα 

γνλίδηα, πνιιαπιά γνλίδηα. 

(Μονάδερ 9)  

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Έλα είδνο θπηνύ εκθαλίδεη πνηθηιόηεηα ζε δύν ραξαθηήξεο: ζην ύςνο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο 

ρισξνθύιιεο ζηα θύιια, θαζώο ηα θπηά είλαη ςειά ή θνληά, ελώ ε θαηαλνκή ηεο ρισξνθύιιεο 

κπνξεί λα είλαη θαλνληθή (ΚΚ), κεξηθή (Κθ) ή λα κελ ππάξρεη (θθ). Από δηαζηαύξσζε ελόο ςεινύ 

κε πξάζηλα θύιια θπηνύ, ακηγνύο θαη γηα ηνπο δύν ραξαθηήξεο, κε θνληό θπηό θαη κε κεξηθή 

θαηαλνκή ρισξνθύιιεο πξνέθπςαλ ζηελ F1 γεληά ςειά θπηά κε πξάζηλα θύιια θαη ςειά θπηά κε 

κεξηθή θαηαλνκή ρισξνθύιιεο ζε αλαινγία 1:1. Τα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηνπο δύν ραξαθηήξεο 

κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα. Τα ςειά θαη κε κεξηθή θαηαλνκή ρισξνθύιιεο θπηά ηεο F1 γεληάο 

δηαζηαπξώζεθαλ κεηαμύ ηνπο θαη έδσζαλ ζηελ F2 γεληά ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 

 62 ςειά θπηά κε πξαζηλα θύιια 

 122 ςειά θπηά κε κεξηθή θαηαλνκή ρισξνθύιιεο 

 20 θνληά θπηά κε πξάζηλα θύιια 

 41 θνληά θπηά κε κεξηθή θαηαλνκή ρισξνθύιιεο 

  

Γ1. Να εμεγήζεηε ηα απνηειέζκαηα, επηηειώληαο ηηο ζρεηηθέο δηαζηαπξώζεηο. (Υπελζύκηζε: Φπηά 

ρσξίο ρισξνθύιιε δελ επηδνύλ) 

 

Γ2. Πώο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε εάλ έλα θπηό είλαη εηεξόδπγν γηα ηα γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ 

ην ύςνο; 
(Μονάδερ 25) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γίλεηαη ην πεπηίδην: 

H2N-Μεζεηνλίλε- Αιαλίλε- Τπξνζίλε- Πξνιίλε- Σεξίλε- COOH  

πνπ θσδηθνπνηείηαη από ην παξαθάησ ηκήκα κνξίνπ DNA επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ: 

 

CAAGAATTCATGGCCTATAACTGGACACCCAGCTGACGAATTCA 

GTTCTTAAGTACCGGATATTGACCTGTGGGTCGACTGCTTAAGT 

 

Tν πξώην λνπθιενηίδην ηεο επάλσ αιπζίδαο έρεη ειεύζεξε θσζθνξηθή νκάδα. 

 

Γ1. Πνηα είλαη ε αιιεινπρία ηνπ πξόδξνκνπ mRNA πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαγξαθή ηνπ 

παξαπάλσ ηκήκαηνο DNA? Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Γ2. Πνηά είλαη ε αιιεινπρία ηνπ ώξηκνπ mRNA? 

 

Γ3. Μπνξεί ην παξαπάλσ γνλίδην λα θισλνπνηεζεί ζε βαθηήξην κε ηελ βνήζεηα ηεο 

πεξηνξηζηηθήο ελδνλνπθιεάζεο EcoRI? Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Γ4. Πόζνη θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί θαη πόζνη δεζκνί πδξνγόλνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ γνληδίνπ ζε πιαζκίδην όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαπάλσ έλδπκν?  

 

Γ5. Θα παξαρζεί ζην βαθηήξην ην ελ ιόγσ πεπηίδην? Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Γίλεηαη ν γελεηηθόο θώδηθαο. 
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(μονάδερ 25) 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ (για ηοςρ εξεηαζομένοςρ) 

Σην εμώθπιιν ηνπ ηεηξαδίνπ λα γξάςεηε ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Σην εζώθπιιν πάλσ-πάλσ λα 

ζπκπιεξώζεηε ηα Αηνκηθά ζηνηρεία καζεηή. Σηελ αξρή ησλ απαληήζεώλ ζαο λα γξάςεηε πάλσ-

πάλσ ηελ εκεξνκελία θαη ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Να κελ αληηγξάςεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην θαη 

να μην γπάψεηε πνπζελά ζηηο απαληήζεηο ζαο ην όλνκά ζαο.  

Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο ζαο 

παξαδνζνύλ. Τπρόλ ζεκεηώζεηο ζαο πάλσ ζηα ζέκαηα δε ζα βαζκνινγεζνύλ ζε θακία πεξίπησζε. 

Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα.  

Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέκαηα  μόνο κε κπιε ή μόνο κε καύξν ζηπιό κε 

κειάλη πνπ δελ ζβήλεη. Μνιύβη επηηξέπεηαη θαη κόλν γηα πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θιπ. 

 

Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή.  

Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηελ δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

Φξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: κεηά ηηο  .  


