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ΘΕΜΑ  1ο 
Α. Στις προτάσεις 1 έως 3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 

της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
συµπλήρωσή της. 

 

1. Τα άτοµα που πάσχουν από το σύνδροµο Kleinefelter 
έχουν : 
α. 45 χρωµοσώµατα 
β. 46 χρωµοσώµατα 
γ. 47 χρωµοσώµατα  

Μονάδες 2 
 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  
Μονάδες 3 

 

2. Το πρόδροµο mRNA στα ευκαρυωτικά  κύτταρα είναι :  
α. ίσο σε µέγεθος µε το ώριµο mRNA 
β. µεγαλύτερο  σε µέγεθος από το ώριµο mRNA 
γ. µικρότερο σε µέγεθος από το ώριµο mRNA. 

 

Μονάδες 2 
 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  
Μονάδες 3 

 

3. Η DNA ελικάση :   
α. σπάει  τους υδρογονικούς  δεσµούς στο δίκλωνο µόριο  

του DNA 
 β. τοποθετεί νουκλεοτίδια  
 γ. επιδιορθώνει  λάθη της αντιγραφής  

Μονάδες 2 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  

Μονάδες 3 
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Β.1. Τι είναι τα διαγονιδιακά  ζώα ;  

Μονάδες 5 
 

2. Τι είναι ο γονότυπος ;  
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ  2ο 
1. Τι είναι οι φαρµακευτικές  πρωτεΐνες ;  

Μονάδες 5 
 

2. Τι γνωρίζετε  για τις φάσεις  ανάπτυξης  µιας κλειστής 
καλλιέργειας  µικροοργανισµών ;  

Μονάδες 10 
 

3. Να περιγράψετε πώς τα µονοκλωνικά  αντισώµατα  
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως θεραπευτικά  µέσα .  

 
Μονάδες 10 

 
 

ΘΕΜΑ  3ο 
1. Ποια είναι η δοµή του DNA στο χώρο , σύµφωνα  µε το  

µοντέλο  της διπλής έλικας ;  
Μονάδες 12 

 
2. Να περιγράψετε πώς ρυθµίζεται η γονιδιακή έκφραση  

στα ευκαρυωτικά  κύτταρα .  
Μονάδες 8 

 
3. Τι γνωρίζετε  για τον αλφισµό ;  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  4ο 
Ένας άνδρας που πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιµία 

και έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών , παντρεύεται  µία 
γυναίκα , η οποία δεν πάσχει από υπερχοληστερολαιµία και  
έχει  ελεύθερους λοβούς αυτιών .  Το ζευγάρι  αυτό αποκτά 
τρία παιδιά .  Το πρώτο εµφανίζει  υπερχοληστερολαιµία και 
έχει  ελεύθερους λοβούς αυτιών , το δεύτερο δεν πάσχει  από 
υπερχοληστερολαιµία και έχει  προσκολληµένους λοβούς 
αυτιών και το τρίτο δεν πάσχει  από υπερχοληστερολαιµία  
και έχει  ελεύθερους λοβούς  αυτιών . 

 
α. Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων ;  

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  

Μονάδες 8 
 
β. Ποιοι είναι  οι πιθανοί γονότυποι των τριών παιδιών ;  

Μονάδες 5 
 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  
Μονάδες 10 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζόµενους) 
1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία ,  

εξεταζόµενο  µάθηµα) .  Τα  θέµατα   να  µην  τα  αντιγράψετε  στο  
τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των  
φωτοτυπιών  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  ∆εν  επιτρέπεται  να  
γράψετε  καµιά  άλλη  σηµείωση .  

Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  
τετράδιο  και  τις  φωτοτυπίες .  

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  

φωτοτυπιών .  
6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  Μία  (1) ώρα  µετά  τη  διανοµή  

των  φωτοτυπιών .  
KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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