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ΘΕΜΑ  1ο 
Για καθεµιά από τις προτάσεις 1 έως 5, να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της βασικής φράσης και δίπλα του 
το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της . 
 

1. Ο γονότυπος αναφέρεται 
α. στο σύνολο των χαρακτήρων ενός οργανισµού. 
β. στο σύνολο των αλληλοµόρφων γονιδίων ενός 

οργανισµού. 
γ. στον αριθµό των φυλετικών χρωµοσωµάτων του 

οργανισµού. 
δ.  στον αριθµό των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων του 

οργανισµού. 
Μονάδες 5 

 
2. Η αντιγραφή του DNA αρχίζει µε το σπάσιµο των 

υδρογονικών δεσµών µεταξύ των δύο συµπληρωµατικών 
αλυσίδων µε τη βοήθεια ενζύµων που ονοµάζονται  
α. DNA πολυµεράσες .  
β. DNA ελικάσες .  
γ. DNA δεσµάσες .  
δ. RNA πολυµεράσες .  

Μονάδες 5 
 
3. Οι ιντερφερόνες  είναι πρωτεΐνες  οι οποίες παράγονται 

από κύτταρα 
α. που µολύνθηκαν από ιούς .  

 β. που µολύνθηκαν από µύκητες .  
 γ. ατόµων µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες .  
 δ. µόνο φυτικών οργανισµών .  

Μονάδες 5 
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4. Η φαινυλκετονουρία  οφείλεται  σε γονίδιο 
α. αυτοσωµικό υπολειπόµενο .  
β. φυλοσύνδετο  υπολειπόµενο .  
γ. αυτοσωµικό επικρατές .  
δ. φυλοσύνδετο  επικρατές .  

Μονάδες 5 
 

5. Το βακτήριο Clostridium είναι ένας µικροοργανισµός 
α. υποχρεωτικά  αερόβιος .  
β. υποχρεωτικά  αναερόβιος . 
γ. που ζει σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες .  
δ. που απαιτεί υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου .  

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ  2ο 
Α  

α. Να αναφέρετε  τα βήµατα που απαιτούνται  για την 
παραγωγή  φαρµακευτικής  πρωτεΐνης ανθρώπινης  
προέλευσης  από ένα διαγονιδιακό  ζώο .  

Μονάδες 12 
 

β. Τι είναι η µικροέγχυση ;  
Μονάδες 5 

 
Β. Τι περιέχει 

α. µια γονιδιωµατική βιβλιοθήκη ; 
β. µια C-DNA βιβλιοθήκη ;  

 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ  3ο 
Α. Σε µια θέση έναρξης  αντιγραφής  του DNA, η σύνθεση  

στη µια αλυσίδα είναι  συνεχής , όπως φαίνεται  στο 
παρακάτω  σχήµα :  
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α. Να µεταφέρετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω  σχήµα , 

να σχεδιάσετε  σ ’  αυτό όλες τις νεοσυντιθέµενες  
αλυσίδες του DNA και να σηµειώσετε τον 
προσανατολισµό τους, γράφοντας  τα 3΄ και 5΄ άκρα .  

Μονάδες 5 
 

β. Η σύνθεση των νέων αλυσίδων του DNA γίνεται  είτε 
µε συνεχή είτε µε ασυνεχή τρόπο .  Γιατί συµβαίνει  
αυτό ;  

Μονάδες 10 

 
Β.  

α. Ποια άτοµα ονοµάζονται  ανευπλοειδή ;  
Μονάδες 5 

 

β. Τι είναι το σύνδροµο Klinefelter; 
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ  4ο 
Ένας φυσιολογικός  άνδρας οµάδας αίµατος Ο , παντρεύεται  
φυσιολογική γυναίκα  οµάδας αίµατος Α , της οποίας  ο 
πατέρας  ήταν αιµορροφιλικός οµάδας αίµατος Ο . 

 
α. Ποιοι είναι  οι γονότυποι των τριών παραπάνω  ατόµων ;  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  
Μονάδες 6 

 

β. Ποια είναι η πιθανότητα το παραπάνω  ζευγάρι  να  
αποκτήσει  γιο αιµορροφιλικό οµάδας αίµατος Ο ;  Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 12 
 

γ. Έστω ότι το παραπάνω  ζευγάρι  αποκτά ένα γιο 
αιµορροφιλικό .  Τι πιθανότητα έχει αυτό το άτοµο να 
αποκτήσει  φυσιολογικό  παιδί ;  

Μονάδες 7 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην 
αντιγράψετε  τα θέµατα στο τετράδιό  σας .   

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος 
των φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται  να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σηµείωση .  Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε 
µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία 
και θα καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


