
ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση, π.χ. 
5ε 
Α1. Σε ποιο από τα ακόλουθα μόρια δεν υπάρχουν πεπτιδικοί δεσμοί
α. στον καταστολέα του οπερονίου της λακτόζης.
β. στον επαγωγέα του οπερονίου της λακτόζης
γ. στους μεταγραφικούς παράγοντες
δ. στην RNA πολυμεράση

(μονάδες 5)
Α2. Το παρακάτω σχήμα παριστάνει τη διαδικασία της μετάφρασης
του mRNA. Οι χημικές ομάδες που αντιστοιχούν στις θέσεις Χ και Υ
είναι αντίστοιχα:
α. φωσφορική ομάδα και υδροξύλιο
β. καρβοξυλομάδα και υδροξύλιο
γ. υδροξύλιο και  αμινομάδα
δ. φωσφορική ομάδα και αμινομάδα

 
(μονάδες 5)

Α3. Το γονίδιο που κωδικοποιεί την ΕcoRI
α. μπορεί να διαθέτει εσώνια
β. δεν περιέχει κωδικόνια
γ. βρίσκεται σε γραμμικά μόρια DNA 
δ. μεταγράφεται σε mRNA

 (μονάδες 5)
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Α4. Δύο μόρια DNA Α και Β έχουν ίδιο μήκος. Για το μόριο Α ισχύει
ότι Α + Τ /C+G = 1 ενώ για το μόριο Β ισχύει Α + Τ/C+G=2 Για τα
μόρια Α και Β ισχύει ότι
α. Θα αποδιαταχθούν  στην ίδια θερμοκρασία
β. Το μόριο Α θα αποδιαταχθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία
γ. Το μόριο Β θα αποδιαταχθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία
δ.  Δεν  μπορούμε να  γνωρίζουμε  ποιο  από  τα  δύο μόρια DNA θα
αποδιαταχθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία

 (μονάδες 5)

Α5. Για την παραγωγή ανθρώπινης ινσουλίνης από βακτήρια με τη
μέθοδο της cDNA βιβλιοθήκης δεν χρησιμοποιείται:
α. αντίστροφη μεταγραφάση
β. DNA πολυμεράση
γ. το γονίδιο της προινσουλίνης
δ. μόριο ανιχνευτής

(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα για το γενετικό υλικό 

σωματικών κυττάρων των ειδών που αναφέρονται:

Είδος

Μόρια DNA-

αρχή

μεσόφασης

Χρωμοσώματα
Χρωματίδες

- μετάφαση

Μόρια DNA

καρυότυπος

Ινίδια

χρωματίνης

-τέλος

μεσόφασης
Άλογο 64
Γάτα 76

Βάτραχος 40
Σκύλος 54
Μπιζέλι 28

 (Μονάδες 8)

Β2. Να αναφέρετε δύο διαδικασίες, χωρίς να τις περιγράψετε, που
χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA στις
οποίες βρίσκει εφαρμογή η υβριδοποίηση των νουκλεϊκών οξέων.

 (μονάδες 4)

Β3. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις μελέτης της κληρονομικότητας
του ανθρώπου για τις οποίες δεν ισχύει ο 2ος νόμος του Mendel.

(μονάδες 4)

Β4. Να δώσετε τους ορισμούς του φαινότυπου και του γονότυπου.
(μονάδες 4)



Β5.  Αναφέρατε  πέντε  κατηγορίες  γονιδίων  που  παραμένουν
λειτουργικές σε όλους τους κυτταρικούς τύπους παρά τη κυτταρική
διαφοροποίηση  που  συμβαίνει  στα  αρχικά  στάδια  της
εμβρυογένεσης.

 (μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Μια αποικία βακτηρίων  E.coli  αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό
που  περιέχει  μίγμα  των  σακχάρων  γλυκόζη  και  λακτόζη.  Η
μεταφορά λακτόζης στα βακτηριακά κύτταρα παρεμποδίζεται για
όσο  διάστημα  υπάρχει  γλυκόζη  στο  θρεπτικό  υλικό.  Η  γλυκόζη,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της καλλιέργειας και το ρυθμό
ανάπτυξης του μικροοργανισμού, επαρκεί για 2 ώρες και η λακτόζη
επίσης για δύο ώρες. Τι από τα παρακάτω συμβαίνει: 

1. Στο  τέλος  της  πρώτης  ώρας   (από  την  έναρξη  της
καλλιέργειας): 

Α. η μεταγραφή του ρυθμιστικού γονιδίου έχει κατασταλεί. 
Β. ο καταστολέας είναι ενωμένος με τον υποκινητή του οπερονίου 
Γ. ο καταστολέας είναι ενωμένος με τον χειριστή του οπερονίου
Δ. τα δομικά γονίδια μεταγράφονται. 

 

2. Στο τέλος της τρίτης ώρας (από την έναρξη της καλλιέργειας): 
Α. ο καταστολέας είναι ενωμένος στο χειριστή του οπερονίου 
Β. ο επαγωγέας είναι ενωμένος στο χειριστή του οπερονίου 
Γ. ανιχνεύονται υψηλές συγκεντρώσεις β- γαλακτοζιδάσης στο κύτταρο 
Δ. τα δομικά γονίδια δεν μεταγράφονται. 
Να επιλέξετε και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 3+3)

Γ2. Το παρακάτω δίκλωνο μόριο DNA είναι τμήμα γονιδίου που είναι
υπεύθυνο για 

τη  σύνθεση rRNA. Στο τμήμα αυτό φαίνεται ο υποκινητής και τα 
άκρα.

1η  3’ CGAACTACCGA……GTTTTAACTGGGAA-AAAAAT 5’
2η  5’ GCTTGATGGCT…….CAAAATTGACCCTT- TTTTTA 3’
                                                                                      

ΥΠΟΚΙΝΗΤΗΣ 

Να προσδιορίσετε την κωδική αλυσίδα και να γράψετε το 
παραγόμενο rRNA. Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 6)



Γ3. Ένας άνδρας (έστω Κώστας) με ομάδα αίματος ΑΒ και ρέζους
θετικό παντρεύεται γυναίκα (έστω Ελένη) με ομάδα αίματος Α και
ρέζους θετικό. Ο πατέρας του συγκεκριμένου άνδρα είναι ομάδας Α
και  ρέζους  αρνητικό,  ενώ η  μητέρα  της  γυναίκας  είναι  ομάδας
αίματος Β και ρέζους αρνητικό. Δεδομένου ότι το αλληλόμορφο για
το  ρέζους  θετικό  (R)  είναι  επικρατές  εκείνου  για  το  ρέζους
αρνητικό (r):
α.  Να προσδιορίσετε τους πιθανούς γονότυπους των ατόμων που
αναφέρονται.

(μονάδες 5)

β. Να γράψετε τη διασταύρωση μεταξύ του Κώστα και της Ελένης
και  να  υπολογίσετε  την  πιθανότητα  από  αυτό  το  ζευγάρι  να
γεννηθεί παιδί με τον φαινότυπο του παππού του από τον πατέρα. 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για κάθε ερώτημα.

 (μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Δ

Το σχήμα που ακολουθεί (σχήμα 1) παριστάνει ένα πλασμίδιο που
πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  ως  φορέας  κλωνοποίησης  το  οποίο
διαθέτει  δύο  γονίδια  ανθεκτικότητας  στα  αντιβιοτικά
στρεπτομυκίνη και αμπικιλίνη στις θέσεις που υποδεικνύονται στο
σχήμα  1.  Επίσης,  στο  ίδιο  σχήμα  φαίνονται  και  οι  θέσεις  όπου
κόβουν το πλασμίδιο  τρεις  περιοριστικές ενδονουκλεάσες Ε1,  Ε2
και Ε3. 

Δ1.  Να  διερευνήσετε  την  καταλληλότητα  κάθε  περιοριστικής
ενδονουκλεάσης για τη χρήση του παραπάνω πλασμιδίου ως φορέα
κλωνοποίησης κατά τη κατασκευή μιας βιβλιοθήκης, εξηγώντας σε
κάθε  περίπτωση  πως  μπορεί  να  γίνει  η  επιλογή  των  βακτηρίων



ξενιστών.
(μονάδες 4)

Μία ομάδα ερευνητών χρησιμοποίησε το παραπάνω πλασμίδιο ως
φορέα κλωνοποίησης για τη κατασκευή μιας βιβλιοθήκης με χρήση
της περιοριστικής ενδονουκλεάσης Ε1. 
Οι  βακτηριακές αποικίες που δημιουργήθηκαν πριν από τη χρήση
του  αντιβιοτικού  φαίνονται  στο  παρακάτω σχήμα  όπου  σε  κάθε
αποικία αντιστοιχεί ένας αριθμός (1-7)

Στη συνέχεια μετέφεραν μια ποσότητα βακτηρίων από κάθε αποικία
σε θρεπτικό υλικό που περιέχει αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη, καθώς
και μια ποσότητα βακτηρίων από κάθε αποικία του σχήματος 2 σε
θρεπτικό  υλικό  που  περιέχει  αμπικιλίνη.  Οι  αποικίες  που
αναπτύχθηκαν  σε  κάθε  καλλιέργεια  φαίνονται  στα  παρακάτω
σχήματα  (σχήμα  3  και  σχήμα  4),  όπου  ο  αριθμός  κάθε  αποικίας
αντιστοιχεί  στον  αριθμό  της  αποικίας  της  αρχικής  καλλιέργειας
του σχήματος 2. 

Δ2. Να εξηγήσετε ποια από τις δύο παραπάνω καλλιέργειες (σχήμα
3 και σχήμα 4) περιέχει αμπικιλίνη και ποια στρεπτομυκίνη.

(μονάδες 4)



Δ3. Να  εξηγήσετε  ποιοι  βακτηριακοί  κλώνοι  (1-7)  της  αρχικής
καλλιέργειας (του σχήματος 2) αποτελούν βακτήρια που

 Δεν έχουν προσλάβει πλασμίδιο
 Έχουν προσλάβει ανασυνδυασμένο πλασμίδιο
 Έχουν προσλάβει μη ανασυνδυασμένο πλασμίδιο.

(μονάδες 6)

Δ4. Αν η καλλιέργεια είχε γίνει σε θρεπτικό υλικό που περιέχει και
τα  δύο  αντιβιοτικά  ποιοι  βακτηριακοί  κλώνοι  (1-7)  θα  είχαν
αναπτυχθεί;

(μονάδες 4)

Δ5. Η μία αλυσίδα ενός γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί τη σύνθεση 
ενός πεπτιδίου έχει τη παρακάτω αλληλουχία βάσεων. Στο 
εσωτερικό του εσωνίου –, όπως φαίνεται στο σχήμα με έντονα 
γράμματα, υπάρχει μια ΘΕΑ. 

(Στις  ερωτήσεις  που  ακολουθούν  να  μην  αιτιολογήσετε
την απάντησή σας). 

-CGTACATCAATATGTACGCCTAG GTATGAAT  TAG
ATGGCTCATTAGGTACCC-

                                                                                               
                                                                     ΘΕΑ
                                                                                      

1. Γράψτε την αλληλουχία βάσεων του  mRNA που θα προκύψει
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του γονιδίου.

(μονάδες 1)
2. Γράψτε  την  αλληλουχία  βάσεων  του  mRNA που  θα

μεταφραστεί από τα ριβοσώματα.
(μονάδες 1)

3. Το  πεπτίδιο  που  τελικά  θα  δημιουργηθεί  στα  ριβοσώματα,
μετά το τέλος της μετάφρασης, πόσα αμινοξέα θα διαθέτει;
Πόσα αντικωδικόνια και με ποια σειρά χρησιμοποιήθηκαν;

(μονάδες 2)
4. Το γονίδιο Α τοποθετείται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει ότι

απαιτείται  για  την  πραγματοποίηση  της  αντιγραφής.  Στο
θρεπτικό  υλικό  τα  νουκλεοτίδια  με  αζωτούχα  βάση  θυμίνη
είναι  ιχνηθετημένα  με  ραδιενεργό  άζωτο  (Ν15)  και  τα
συμβολίζουμε  με  Τ*.  Τοποθετήστε  τα  κατάλληλα  άκρα  και



γράψτε  της  αλληλουχία  βάσεων  της  κάθε  νεοσυντιθέμενης
συνεχούς αλυσίδας που δημιουργείται μετά την ολοκλήρωση
της αντιγραφής του συγκεκριμένου τμήματος δίκλωνου DNA,
χωρίς  να  έχουν  απομακρυνθεί  τα  πρωταρχικά  τμήματα.
Δείξτε  τις  αλληλουχίες  των  πρωταρχικών  τμημάτων,
δεδομένου  ότι  κάθε  πρωταρχικό  τμήμα  αποτελείται  από  6
νουκλεοτίδια το καθένα. 

 (μονάδες 3)

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


