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ΘΕΜΑ 1ο
Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ
παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ 1 έυρ 5 και δίπλα ηο γπάμμα πος
ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην
ημιηελή ππόηαζη.
1. Τα πξσηαξρηθά ηκήκαηα θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA
ζπληίζεληαη από
α. ηελ DNA πνιπκεξάζε.
β. ηελ DNA δεζκάζε.
γ. ην πξηκόζσκα.
δ. ην πνιύζσκα.
Μονάδες 5
2. Σε κηα θιεηζηή θαιιηέξγεηα νη κηθξννξγαληζκνί δηαηξνύληαη
κε ηαρύ ξπζκό
α. ζηε ιαλζάλνπζα θάζε.
β. ζηελ εθζεηηθή θάζε.
γ. ζηε ζηαηηθή θάζε.
δ. ζηε θάζε ζαλάηνπ.
Μονάδες 5
3. Τα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ζύλδξνκν Turner έρνπλ ζηνλ
θαξπόηππό ηνπο
α. 45 ρξσκνζώκαηα.
β. 46 ρξσκνζώκαηα.
γ. 47 ρξσκνζώκαηα.
δ. 44 ρξσκνζώκαηα.
Μονάδες 5
4. Τν πιαζκίδην είλαη
α. δίθισλν γξακκηθό κόξην DNA.
β. δίθισλν θπθιηθό κόξην DNA.
γ. δίθισλν θπθιηθό κόξην RNA.
δ. δίθισλν γξακκηθό κόξην RNA.
Μονάδες 5
5. Η θπζηηθή ίλσζε θιεξνλνκείηαη κε

α. θπινζύλδεην επηθξαηή ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο.
β. θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο.
γ. απηνζσκηθό επηθξαηή ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο.
δ. απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να απανηήζεηε ζηιρ παπακάηυ επυηήζειρ:
1. Πνηα θπηηαξηθά νξγαλίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο εκηαπηόλνκα
(κνλάδεο 2) θαη γηα πνην ιόγν; (κνλάδεο 5)
Μονάδες 7
2. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γελεηηθνύ θώδηθα
θαη πώο πεξηγξάθνληαη;
Μονάδες 12
3. Γηαηί ε ζπρλόηεηα ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ κε β-ζαιαζζαηκία
είλαη απμεκέλε ζε πεξηνρέο, όπσο νη ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Η Βηνηερλνινγία κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ
αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο PCR θαη ηελ
παξαγσγή κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ ζπλεηζθέξεη ζε ηνκείο,
όπσο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία θαη ε Ιαηξηθή.
1. Τη επηηξέπεη ε κέζνδνο ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο
πνιπκεξάζεο (PCR); (κνλάδεο 4) Να αλαθέξεηε ηξεηο
πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο (κνλάδεο 3).
Μονάδες 7
2. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζην εξγαζηήξην
κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ γηα έλα επηιεγκέλν αληηγόλν.
Μονάδες 8
3. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο δηαγνληδηαθώλ
θπηώλ, αλζεθηηθώλ ζηα έληνκα, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA θαη ηνπ βαθηεξίνπ Bacillus
thuringiensis.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο

Τα παξαθάησ γελεαινγηθά δέληξα αλαπαξηζηνύλ ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν θιεξνλνκείηαη ζηα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ε
κεξηθή αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη ην θόθθηλν ρξώκα
(γελεαινγηθό δέληξν Α) θαη ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία
(γελεαινγηθό δέληξν Β).

Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο όισλ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο
πνπ απεηθνλίδεηαη ζην γελεαινγηθό δέληξν Α θαη λα
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλάδεο 5). Να γξάςεηε ηνπο
γνλόηππνπο όισλ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απεηθνλίδεηαη
ζην γελεαινγηθό δέληξν Β θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή
ζαο (κνλάδεο 5). Τν δεπγάξη (Ι1, Ι2) πεξηκέλεη ηξίην παηδί. Να
ππνινγίζεηε ηελ πηζαλόηεηα λα γελλεζεί παηδί κε
δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη θπζηνινγηθή όξαζε (κνλάδεο 6).
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλάδεο 5). Να
αλαθέξεηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηνλ
πξνγελλεηηθό έιεγρν γηα ηε
δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, όηαλ ε κεηέξα βξίζθεηαη ζηελ 11ε
εβδνκάδα ηεο θύεζεο (κνλάδεο 4).
Μονάδες 25

