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ΘΕΜΑ 1ο  
 
 
 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε  στο  τετράδιό  σας τον αριθµό  της 
ερώτησης και  δίπλα το  γράµµα που  αντιστοιχεί  στη  σωστή  απάντηση .  
 
1. Σε  µια συνεχή  καλλιέργεια η  ανάπτυξη  των µικροοργανισµών βρίσκεται  
διαρκώς σε :  
α. λανθάνουσα φάση  
β . στατική  φάση  
γ. εκθετική  φάση  
δ. φάση  θανάτου .  

Μονάδες 5 
 

2.Το  πλασµίδιο  Ti χρησιµοποιείται  στη  διαδικασία: 
α. δηµιουργίας διαγονιδιακών ζώων 
β . δηµιουργίας διαγονιδιακών φυτών  
γ. παραγωγής ιντερφερόνης  

   δ. παραγωγής ινσουλίνης.  
Μονάδες 5 

 
3.Στα προκαρυωτικά κύτταρα το  γενετικό  υλικό  είναι : 
α. γραµµικό  δίκλωνο  DNA 
β . γραµµικό  µονόκλωνο  DNA 
γ. κυκλικό  δίκλωνο  DNA 
δ. κυκλικό  µονόκλωνο  DNA. 

Μονάδες 5 
 

4.Στη  µικροέγχυση  χρησιµοποιούνται : 
α. Τ-λεµφοκύτταρα  
β . µετασχηµατισµένα  βακτήρια  
γ. γονιµοποιηµένα  ωάρια ζώων 
δ. καρκινικά κύτταρα. 

Μονάδες 5 
 

5.Οι  περιοριστικές ενδονουκλεάσες :  
α. συµµετέχουν στην ωρίµανση  του  RNA 
β . είναι  απαραίτητες για την έναρξη  της αντιγραφής  
γ. συµµετέχουν στη  µεταγραφή  του  DNA 
δ. κόβουν το  DNA σε  καθορισµένες θέσεις.  

Μονάδες 5 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο  

 
Α . 
Η διαδικασία της αντιγραφής του  DNA χαρακτηρίζεται  από  µεγάλη  ταχύτητα  
και  ακρίβεια, που  οφείλεται  κυρίως  στη  δράση  ενζύµων και  συµπλόκων 
ενζύµων.  
 
1.Ποια από  τα παρακάτω συµµετέχουν στην αντιγραφή  του  DNA:  

DNA πολυµεράσες,  DNA ελικάσες, περιοριστικές ενδονουκλεάσες, 
πριµόσωµα, επιδιορθωτικά ένζυµα , DNA δεσµάση ;  

Μονάδες 5 
 

2.Να γράψετε  ονοµαστικά τα ένζυµα που  παίρνουν µέρος  στην επιδιόρθωση  
του  DNA. 

Μονάδες 5 
  
Β .  
1.Πότε  ένας  µικροοργανισµός χαρακτηρίζεται   υποχρεωτικά αερόβιος;  

Μονάδες 5 
 

2.Τι  είναι  το  πολύσωµα;  
Μονάδες 5 

 
3.Ποια κωδικόνια ονοµάζονται  συνώνυµα; 

Μονάδες 5 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
 
Η Βιοτεχνολογία  συµβάλλει  αποτελεσµατικά στην έγκαιρη  διάγνωση , 
πρόληψη  και  θεραπεία διαφόρων ασθενειών.  
Α . Να περιγράψετε  τη  διαδικασία παραγωγής µονοκλωνικών αντισωµάτων 
για ένα επιλεγµένο  αντιγόνο .  

Μονάδες 9  
 

Β . Να γράψετε  τα βήµατα  που  απαιτούνται  για την παραγωγή  µιας  
φαρµακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από  ένα διαγονιδιακό  
ζώο .  

Μονάδες 9 
   

Γ. Να περιγράψετε  τη  διαδικασία  παραγωγής των εµβολίων υποµονάδων.  
Μονάδες 7   

 
ΘΕΜΑ 4ο   
 
Ένα ανθρώπινο  σωµατικό  κύτταρο  έχει  46 χρωµοσώµατα.  
 
Α .1.Πόσα µόρια  DNA συνολικά  υπάρχουν στα  χρωµοσώµατα  του 
συγκεκριµένου κυττάρου , στο  στάδιο  της µετάφασης της µίτωσης;  

Μονάδες 2 
 
2. Να δικαιολογήσετε   την απάντησή  σας.  



 

 
 

Μονάδες 4  
 
Β . Να περιγράψετε  τις χαρακτηριστικές µορφές, µε  τις οποίες εµφανίζεται  το  
γενετικό  υλικό  ενός ευκαρυωτικού κυττάρου , ανάλογα µε  το  στάδιο  του  
κυτταρικού  κύκλου  που  βρίσκεται . 

Mονάδες 9  
 
Γ. Έστω  ένα τµήµα µεταγραφόµενου  κλώνου  DNA µε  την ακόλουθη  
αλληλουχία βάσεων:  

5΄- ΤCΑ   CGG  AAT  TTC  TAG  CAT -3΄ .  
 
1.Με  δεδοµένο  ότι  δε  µεσολαβεί  στάδιο  ωρίµανσης, να  γράψετε  το  m-RNA 
που  θα προκύψει  από  τη  µεταγραφή  του  παραπάνω τµήµατος DNA, 
σηµειώνοντας ταυτόχρονα  τη  θέση  του  5΄  και  3΄ άκρου  του  m-RNA. 

Μονάδες 3 
 
2.Να γραφούν τα αντικωδικόνια των t -RNA µε  τη  σειρά που  συµµετέχουν στη  
µετάφραση  του  παραπάνω m-RNA. 

Mονάδες 7  
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για  τους εξεταζόµενους) 
Στο  τετράδιο  να γράψετε  µόνο  τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση , 
εξεταζόµενο  µάθηµα). Τα θέµατα  να  µην τα  αντιγράψετε  στο  τετράδιο . 
Να γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας στο  πάνω µέρος των  φωτοαντιγράφων 
αµέσως µόλις  σας παραδοθούν. Καµιά άλλη  σηµείωση  δεν επιτρέπεται  να 
γράψετε .  
 Κατά την αποχώρησή  σας να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  τετράδιο  και  τα 
φωτοαντίγραφα .  
Να απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας σε  όλα τα θέµατα. 
Κάθε  απάντηση  επιστηµονικά τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή . 
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη  διανοµή  των φωτοαντιγράφων.  
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη  διανοµή  των 
φωτοαντιγράφων.  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


