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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ Α 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 

και, δίπλα, ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή 

ππόηαζη. 

 

Α1. Τα θύηηαξα ζηα νπνία ην γνληδίσκα ππάξρεη ζε έλα κόλν αληίγξαθν νλνκάδνληαη: 

α. δηπινεηδή 

β. δηαθνξνπνηεκέλα 

γ. απινεηδή 

δ. κεηαζρεκαηηζκέλα 

                              (Μονάδες  5) 

Α2.  Ο ππνθηλεηήο είλαη: 

α. αιιεινπρία ιήμεο ηεο κεηαγξαθήο 

β. εηδηθή πεξηνρή πξόζδεζεο ηεο RNA πνιπκεξάζεο ζην DNA 

γ. ηκήκα εζσλίνπ ελόο γνληδίνπ 

δ. ξπζκηζηηθό γνλίδην 

                               (Μονάδες  5) 

Α3. Μηα γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε πεξηέρεη: 

α. ην ζύλνιν ηνπ ώξηκνπ mRNA ελόο νξγαληζκνύ 

β. ην ζύλνιν ηνπ DNA ελόο νξγαληζκνύ 

γ. αληίγξαθα ελόο κόλν αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδίνπ 

δ. αληίγξαθα όισλ ησλ cDNA ελόο θπηηάξνπ.     

(Μονάδες 5) 

Α4. Απμεκέλε ζπγθέληξσζε HbF έρεη έλαο αζζελήο κε: 

α. αηκνξξνθηιία 

β. θαηλπιθεηνλνπξία 

γ. αιθηζκό 

δ. β-ζαιαζζαηκία. 

(Μονάδες 5) 

Α5. Ο ηύπνο γνληδηαθήο ζεξαπείαο θαηά ηνλ νπνίν ηα θύηηαξα ηξνπνπνηνύληαη 

έμσ από ηνλ νξγαληζκό νλνκάδεηαη 

α. ex vivo 

β. ηρλεζέηεζε 

γ. in vivo 

δ. ραξηνγξάθεζε. 

(Μονάδες 5) 
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ΘΔΜΑ B 

 

Β1.   Τη νλνκάδεηαη γελεηηθόο θώδηθαο; (κνλάδεο 3) Γηαηί ν γελεηηθόο θώδηθαο ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζρεδόλ θαζνιηθόο θαη πνηα είλαη ε πξαθηηθή ζεκαζία απηήο ηεο ηδηόηεηάο ηνπ; (κνλάδεο 4) 

 

(Μονάδες 7) 

 

 

Β2. Τα παξαθάησ βήκαηα πεξηγξάθνπλ κηα εξγαζηεξηαθή θαιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκώλ. Να 

ηνπνζεηήζεηε ηα βήκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά, γξάθνληαο κόλν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό.  

                
   

(Μονάδες 5) 

 

 

Β3. Μηα από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ρξήζεηο ησλ κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ είλαη ε εθαξκνγή ηνπο 

ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Σε πνηα ηδηόηεηα ησλ κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ βαζίδεηαη απηή ε 

εθαξκνγή; (κνλάδεο 2) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπο δξάζεο. (κνλάδεο 4) 

(Μονάδες 6) 

 

 

B4. Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο 

παξαγσγήο εθηόο από ηε ρξήζε κεζνδνινγηώλ Γελεηηθήο Μεραληθήο. (κνλάδεο 4) Πνηα είλαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα από ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζόδνπ; (κνλάδεο 3) 

(Μονάδες 7) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Σηελ εικόνα 1 απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά 3 κόξηα DNA, ζηα νπνία ν ππνθηλεηήο ζεκεηώλεηαη κε 

Υ. 

 

 
Γ1. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα ηξία ζρήκαηα ηεο εηθόλαο 1 θαη λα ζεκεηώζεηε κε έλα βέινο 

ηελ θαηεύζπλζε κεηαγξαθήο ζε θαζέλα από ηα γνλίδηα Α, Β θαη Γ (κνλάδεο 3). Να γξάςεηε γηα ην 

θάζε γνλίδην Α, Β θαη Γ πνηα από ηηο δύν αιπζίδεο Ι ή ΙΙ είλαη ε θσδηθή (κνλάδεο 3). 

(Μονάδες 6) 

Μηα γελεηηθή αζζέλεηα νθείιεηαη ζε γνληδηαθή κεηάιιαμε. Τν θπζηνινγηθό γνλίδην θόβεηαη ζε κία 

ζέζε από ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε EcoRI, ελώ ην κεηαιιαγκέλν αιιειόκνξθό ηνπ δελ 

θόβεηαη. Τα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο εκθαλίδνληαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 30 εηώλ. 

 Έλαο πγηήο άληξαο 40 εηώλ είλαη παληξεκέλνο κε γπλαίθα 35 εηώλ πνπ εκθαλίδεη ηα ζπκπηώκαηα 

ηεο αζζέλεηαο θαη απνθηνύλ έλα θνξίηζη. Γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ θπζηνινγηθνύ θαη ηνπ 

κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ, απνκνλώζεθαλ από ζσκαηηθά θύηηαξα θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηκήκαηα DNA κήθνπο 10.000 δεπγώλ βάζεσλ, πνπ πεξηέρνπλ ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα. Σηα ηκήκαηα 

απηά έγηλε επίδξαζε κε ηελ πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε EcoRI.  

Τα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηεο EcoRI επηβεβαίσζαλ ηνπο θαηλνηύπνπο ησλ γνλέσλ, ελώ γηα ην 

θνξίηζη έδεημαλ όηη όια ηα ηκήκαηα DNA πνπ αλαιύζεθαλ είλαη κήθνπο 10.000 δεπγώλ βάζεσλ. 

 

Γ2. Πνηα είλαη ε αιιεινπρία πνπ αλαγλσξίδεη ε πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε EcoRI;   

(Μονάδες 4) 

 

Γ3. Να δηεξεπλήζεηε αλ ε αζζέλεηα απηή θιεξνλνκείηαη κε θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν ηξόπν 

θιεξνλνκηθόηεηαο (κνλάδεο 6) θαη αλ θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν 

θιεξνλνκηθόηεηαο (κνλάδεο 6). 

(Μονάδες 12) 

 

Γ4. Να γξάςεηε ηνπο γνλνηύπνπο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

(Μονάδες 3)  
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Σηελ Δικόνα 1 δίλεηαη έλα πιαζκίδην πνπ θέξεη γνλίδηα αλζεθηηθόηεηαο ζηα αληηβηνηηθά ακπηθηιίλε 

θαη ζηξεπηνκπθίλε, έλαλ ππνθηλεηή θαη αιιεινπρίεο ιήμεο ηεο κεηαγξαθήο. Σηηο θέζεις Α, Β, Γ θαη 

Γ βξίζθνληαη αιιεινπρίεο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη από ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο α, β, γ 

θαη δ αληίζηνηρα. Τν πιαζκίδην απηό ην ρξεζηκνπνηνύκε σο θνξέα γηα ηελ θισλνπνίεζε ελόο 

αλζξώπηλνπ ζπλερνύο γνληδίνπ κε ζθνπό λα παξάγνπκε έλα νιηγνπεπηίδην ζε θαιιηέξγεηεο in vitro. 

Σηα βαθηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκό πεξηέρνληαη όινη νη κεηαγξαθηθνί 

παξάγνληεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κεηαγξαθή θαη δελ πεξηέρνληαη πιαζκίδηα. 

 

 

                
 

Γ1. Πνηα από ηηο πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο α, β, γ ή δ είλαη ε θαηάιιειε γηα ηε ρξήζε ηνπ 

πιαζκηδίνπ απηνύ σο θνξέα θισλνπνίεζεο; (κνλάδα 1) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(κνλάδεο 3) 

(Μονάδες 4) 

 

 

Γ2. Με πνηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηνπο βαθηεξηαθνύο θιώλνπο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη 

πιαζκίδην (αλαζπλδπαζκέλν ή κε) από ηνπο θιώλνπο πνπ δελ έρνπλ πξνζιάβεη πιαζκίδην; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(Μονάδες 3) 
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Σηελ Δικόνα 2 δίλεηαη ηκήκα DNA ην νπνίν πεξηέρεη ην ζπλερέο αλζξώπηλν γνλίδην πνπ επηζπκνύκε 

λα εηζαγάγνπκε ζην πιαζκίδην ηεο Δικόνας 1. 

 

 
 

Γ3. Να εληνπίζεηε ηελ θσδηθή αιπζίδα ηνπ γνληδίνπ ηεο Δικόνας 2. (κνλάδα 1)  

Να γξάςεηε ην mRNA θαη λα ζεκεηώζεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ. (κνλάδεο 2) Nα αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο. (κνλάδεο 4) 

(Μονάδες 7) 

 

Γ4. Σύκθσλα κε ηελ Δικόνα 2, λα γξάςεηε ηελ αιιεινπρία κήθνπο έμη δεπγώλ βάζεσλ πνπ 

αλαγλσξίδεη ε πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε, ηελ νπνία πξνζδηνξίζαηε ζην εξώηεκα Γ1, γηα ηελ 

θισλνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ. 

(Μονάδες 5) 

 

Γ5. Να εμεγήζεηε γηαηί ε θισλνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ ηεο Δικόνας 2 ζην πιαζκίδην ηεο Δηθόλαο 1 

κπνξεί λα νδεγήζεη 

i) ζηε δεκηνπξγία βαθηεξηαθώλ θιώλσλ πνπ παξάγνπλ ην νιηγνπεπηίδην θαη 

ii) ζηε δεκηνπξγία βαθηεξηαθώλ θιώλσλ πνπ δελ παξάγνπλ ην νιηγνπεπηίδην παξόιν πνπ πεξηέρνπλ 

ην αλαζπλδπαζκέλν πιαζκίδην. 

(Μονάδες 6) 

                                           
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


