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ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4)

ΘΔΜΑ 1ο
Α. Να γπάτεηε ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ από ηιρ
παπακάηυ πποηάζειρ 1-5 και δίπλα ηος ηη
λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή
Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.
1. Ο θαηαζηνιέαο θσδηθνπνηείηαη από έλα
ξπζκηζηηθό
γνλίδην,
πνπ
βξίζθεηαη
κπξνζηά από ηνλ ππνθηλεηή.
Μονάδερ 2
2. Οη
πεξηνξηζηηθέο
ελδνλνπθιεάζεο
παξάγνληαη από επθαξπσηηθά θύηηαξα.
Μονάδερ 2
3. Η
κέζνδνο
αιπζηδσηήο
αληίδξαζεο
πνιπκεξάζεο
(PCR)
επηηξέπεη
ηελ
επηιεθηηθή αληηγξαθή κνξίσλ DNA, ρσξίο
ηε κεζνιάβεζε δσηθώλ θπηηάξσλ.
Μονάδερ 2
4. Σα
άηνκα
πνπ
πάζρνπλ
από
δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία παξάγνπλ κόλν
HbA.
Μονάδερ 2
5. Η αηκνξξνθηιία Α νθείιεηαη ζε απηνζσκηθό
ππνιεηπόκελν γνλίδην.
Μονάδερ 2
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Β. Για ηιρ επυηήζειρ 1-3, να γπάτεηε
ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ
δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί
ζυζηή απάνηηζη.

ζηο
και
ζηη

1. Έλα άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ
έρεη γνλόηππν:
α. Ι Α Ι Β
β. ii
γ. Ι Β i
δ. I A i.
Μονάδερ 5
2. Σα
θπιεηηθά
ρξσκνζώκαηα
ηνπ
βξίζθνληαη:
α. κόλν ζηα κπτθά θύηηαξα
β. κόλν ζηα γελλεηηθά θύηηαξα
γ. ζε όια ηα θύηηαξα
δ. κόλν ζηα επαηηθά θύηηαξα.

αλζξώπνπ

Μονάδερ 5
3. Μηα γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε πεξηέρεη:
α. ην ζύλνιν ηνπ m-RNA ελόο νξγαληζκνύ
β. ην ζύλνιν ηνπ DNA ελόο νξγαληζκνύ
γ.
αληίγξαθα
ελόο
κόλν
αλαζπλδπαζκέλνπ
πιαζκηδίνπ
δ. αληίγξαθα αλαζπλδπαζκέλσλ θπηηάξσλ.
Μονάδερ 5
ΘΔΜΑ 2ο
1. Ση
νλνκάδεηαη
νμέσλ;

πβξηδνπνίεζε

λνπθιετθώλ
Μονάδερ 5

2. Σν 1997 νη εξεπλεηέο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Roselin
ηεο θσηίαο αλαθνίλσζαλ όηη θισλνπνίεζαλ έλα
πξόβαην (Dolly). Πνηα δηαδηθαζία αθνινύζεζαλ;
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Μονάδερ 10
3. Να
πεξηγξάςεηε
ην
πνιπλνπθιενηηδηθήο
πξνζαλαηνιηζκό 5΄3΄.

ζρεκαηηζκό
αιπζίδαο,

κηαο
κε

Μονάδερ 10
ΘΔΜΑ 3ο
1. Πώο
αληηκεησπίδεηαη
γνληδηαθή ζεξαπεία;

ε

θπζηηθή

ίλσζε

κε

Μονάδερ 10
2. Άλδξαο ν νπνίνο πάζρεη από θπζηηθή ίλσζε θαη
ππνβιήζεθε ζε γνληδηαθή ζεξαπεία γηα ηε λόζν
απνθηά παηδηά κε θπζηνινγηθή γπλαίθα. Ση
πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα είλαη ηα παηδηά ηνπο
θπζηνινγηθά; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή
ζαο.
Μονάδερ 15
ΘΔΜΑ 4ο
Γίδεηαη ην παξαθάησ ηκήκα DNA, ην νπνίν είλαη
ππεύζπλν γηα ηε ζύλζεζε ηνπ πεπηηδίνπ:
…ηζνιεπθίλε – ηπξνζίλε – ηζνιεπθίλε – ηπξνζίλε ηζνιεπθίλε…

θαη ε δηεύζπλζε ηεο κεηαγξαθήο.
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1. Να
κεηαθέξεηε
ην
παξαπάλσ
ζρήκα
ζην
ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζεκεηώζεηε επάλσ ζ’
απηό
ηα
θσδηθόληα
ηνπ
DNA,
πνπ
θσδηθνπνηνύλ ην ηκήκα ηνπ πεπηηδίνπ απηνύ
(Μνλάδεο 3) θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο (Μνλάδεο 9).
Μονάδερ 12
2. Μεηάιιαμε πνπ έγηλε ζ’ έλα ζεκείν ζην
παξαπάλσ DNA έδσζε ην πεπηίδην:
…ηπξνζίλε
–
ηζνιεπθίλε
–
ηπξνζίλε
–
ηζνιεπθίλε - ηπξνζίλε…
Να εληνπίζεηε ην είδνο ηεο κεηάιιαμεο
(Μνλάδεο
6)
θαη
λα
αηηηνινγήζεηε
ηελ
απάληεζή ζαο (Μνλάδεο 7).
Μονάδερ 13
Γίδνληαη
νη
παξαθάησ
αληηζηνηρίζεηο
ακηλνμέσλ θαη θσδηθνλίσλ.
Σπξνζίλε ― UAU
Ιζνιεπθίλε ―AUA
ΟΓΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαδόμενοςρ)
1. ην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά
(εκεξνκελία, θαηεύζπλζε, εμεηαδόκελν κάζεκα).
Σα ζέκαηα λα κελ ηα αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην.
Σα ζρήκαηα ζρεδηάδνληαη κε ζηπιό δηαξθείαο
ρξώκαηνο καύξνπ ή κπιε.
2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο
ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο ζαο παξαδνζνύλ.
Κακηά άιιε ζεκείσζε δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε.
Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην
ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα.
3. Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα
ζέκαηα.
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4. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη
απνδεθηή.
5. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Σξεηο (3) ώξεο κεηά ηε
δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.
6. Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: Μεηά ηελ 10.30
πξσηλή.
KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ
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