
 
ΝΑΚΓΘΘΑΔΖΗΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕ ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΓΚΖΗΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

Παλαζζενή 19 Ικνθίκν 2020  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΒΖΜΘΜΓΖΑ ΝΞΜΟΑΚΑΠΜΘΖΟΙΜΡ (ΚΓΜ ΟΡΟΠΕΙΑ) 

(Γθδεεζηεζέμ Απαθηήζεεμ) 

ΘΓΙΑ Α 

Α1. ΰ Α2. α Α3. δ Α4. α Α5. α  

ΘΓΙΑ Β 

Β1.  

 ΑΡΙΘΜΟ 

ΥΡΩΜΟΩΜΑΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ DNA 

ΣΟΤ ΠΤΡΗΝΑ 

ΜΓΣΑΦΑΗ ΜΙΣΩΗ 48 96 

ΘΤΓΑΣΡΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΤΠΣΓΙ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΜΓΙΩΗ Ι 

24 48 

 

Β2. εη 63 «Σκ πεπηεζό… ηκ αηζκκη άηκμα» εη 62 αθαθκλά ζε αζεηαηδείδγ  

Β3.  

i) εη 13-14 «Ολεζμέθα… έθα ΰαζηήλεκ» 

ii) εη 45 «Όηαθ ζηκ δλέπηεζκ... ηλεώθ ακθεδίπθ» 

iii) εη 45 «ηκ ακθεδίπμα... έζθλαζγμ ηκνμ» 

Β4. εη. 97 «Η δαηαζζαεμία / αηθεζμόμ ξαλαζηγλίβεηαε από μεαάηγ εηελκαέθεεα… ζαε πλκζδήζεμ 

ΰάζεπθ» εη 98 «Ο αηθεζμόμ… εθελαόηγηα» 2  

Β5. Οε πελεκξέμ ηκν DNA πκν μεηααλάθκθηαε ζαε δεθ μεηαθλάβκθηαε είθαε κε ειήμ: Γκθίδεα tRNA, 

Γκθίδεα rRNA ζαδώμ ζαε κε 5’-3’αμεηάθλαζηεμ πελεκξέμ, ηκ ζπδεζόθεκ ηήιγμ, κ ξεελεζηήμ πκν 

είθαε πελεκξέμ ηπθ ακθεδίπθ mRNA  



 
 

ΘΓΙΑ Γ 

Γ1.  

Α – Πλπηκαεθήμ Αθκζκΰεκηκαεζή Απόζλεζγ (Φνζεζόμ ηλόπκμ επαθήμ)  

Β – Πλπηκαεθήμ Αθκζκΰεκηκαεζή Απόζλεζγ (Σεξθγηόμ ηλόπκμ / εμΰόηεκ) 

Γ – Δενηελκαεθήμ Αθκζκΰεκηκαεζή Απόζλεζγ (Φνζεζόμ ηλόπκμ επαθήμ)  

Καμπύηγ Α: παλαηγλκύμε όηε αλξεζώμ κ πηγδνζμόμ ηπθ αθηεαόθπθ ανιάθεηαε (πκηηαπηαζεαζμόμ 

αθηεακθεζκύ παλάακθηα), ζηγ ζνθέξεεα ζηαδελκπκείηαε ζαε αζκηκύδπμ πίπηεε. Πλόζεεηαε αεα 

πλπηκαεθή αθκζκΰεκηκαεζή απόζλεζγ, ζαηά ηγθ κπκία γ παλααπαή αθηεζπμάηπθ ζαδνζηελεί, γ 

πλκζΰκηή αζκηκνδείηαε πεδαθόηαηα από εζδήηπζγ ηγμ θόζκν, ώζπκν ηα αθηεζώμαηα 

αθηεμεηππίζκνθ ηκθ παδκαόθκ παλάακθηα. ηγθ ζαμπύηγ Γ παλαηγλκύμε όηε αλξεζώμ νπάλξεε 

παλκνζία μεζλκύ πηγδνζμκύ αθηεακθεζκύ παλάακθηα, γ κπκία αζκηκνδείηαε από ηαξεία πηώζγ ζαε 

εζμγδεθεζμό. Πλόζεεηαε αεα δενηελκαεθή αθκζκΰεκηκαεζή απόζλεζγ, ζαηά ηγθ κπκία ηα μθγμκθεζά 

Σ-ηεμθκζύηηαλα ζαε Β-ηεμθκζύηηαλα αθηεδλκύθ αμέζπμ ζηγθ πλκζΰκηή, αθηεμεηππίβκθηαμ 

απκηεηεζμαηεζά ηκθ παδκαόθκ παλάακθηα (άμεζγ παλααπαή αθηεζπμάηπθ ζε νογηά επίπεδα). Σκ 

άηκμκ ζε ανηή ηγθ πελίπηπζγ πεδαθόθ δεθ αθηεηαμΰάθεηαε ζαθ ηγθ πλκζΰκηή. ηγθ πελίπηπζγ ηγμ 

ζαμπύηγμ Β δεαπεζηώθκνμε ζηαδελή ζναζέθηλπζγ ηκν αθηεαόθκν αεα κλεζμέθκ ξλκθεζό δεάζηγμα, γ 

κπκία αζκηκύδπμ παλκνζεάβεε πηώζγ. Πλόζεηαε αεα ξκλήαγζγ εμΰκηίκν ζαηά ηγθ κπκία 

ζγμεεώθεηαε πλπηκαεθήμ αθκζκΰεκηκαεζή απόζλεζγ. Σα εμΰόηεα είθαε ζζενάζμαηα, ηκ πελεεξόμεθκ 

ηπθ κπκίπθ δεαηγλεί ηγθ αθηεακθεζόηγηά ηκν, έξκθηαμ αππηέζεε ηγθ παδκαέθεεά ηκν. 

 

Γ2. 

Π – 5000 kg Καηαθαηπηέμ 1γμ ηάιγμ K – 50.000kg Παλααπακί Λ – 50kg Καηαθαηπηέμ 3γμ ηάιγμ 

 – 500kg Καηαθαηπηέμ 2γμ ηάιγμ 

Πνλαμίδα Βεκμάβαμ 

 

 



 
 

Πνλαμίδα Πηγδνζμκύ 

 

 

 

 

 

 

 

Γ3.  

1 γ πελίπηπζγ: Σκ ακθίδεκ θα είθαε μεηκξκθδλεαζό.Σα μεηκξκθδλεαζά ακθίδεα ζηγλκθκμκύθηαε 

μγηλεζά, ζνθεπώμ αθκύ γ ανθαίζα πάζξεε δα πάζξκνθ ζαε όηκε κε απόακθκε.  

2 γ πελίπηπζγ: Ανηκζπμεζό Γπεζλαηέμ Γκθείμ: ΑΑ x αα Απόακθκε: 100% Αα δηδ 100% πάζξκνθ ή 

Γκθείμ: Αα x αα Απόακθκε: 50% Αα - 50% αα δηδ 50% πάζξκνθ – 50% ναεείμ  

3 γ πελίπηπζγ: Ανηκζπμεζό Τπκηεεπόμεθκ Γκθείμ: αα x ΑΑ Απόακθκε: 100% Αα δηδ 100% Ταεείμ 

ή Γκθείμ: αα x Aα Απόακθκε: 50% Αα – 50% αα δηδ 50% ναεείμ – 50% πάζξκνθ  

Γ4. Ημεζνθηγλγηεζόμ Μγξαθεζμόμ νθεπώμ 6/8 δηδ 75%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

ΘΓΙΑ Δ 

Δ1. Σκ ακθίδεκ Α mRNA: 5’ GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC 3’  

Δ2. 1 γ Πελίπηπζγ: Σκ ακθίδεκ Β Μεηααλαθόμεθγ Αηνζίδα 1: 5’ CTTATACGCAATGTTCCTAAA 

3’ ή Μεηααλαθόμεθγ Αηνζίδα 2: 5’ GAATATGCGTTACAAGGATTT 3’  

2 γ Πελίπηπζγ: Σκ ακθίδεκ Γ Μεηααλαθόμεθγ Αηνζίδα 1: 5’ ACTATGCACTTCCGGCCAA 3’  

Δ3. 1 γ Πελίπηπζγ: Σκ ακθίδεκ Γ Μεηααλαθόμεθγ Αηνζίδα 2: 3’ TGATACGTGAAGGCCGGTT 5’  

2 γ Πελίπηπζγ: Σκ ακθίδεκ Β Μεηααλαθόμεθγ Αηνζίδα 2: 3’ GAATATGCGTTACAAGGATTT 5’ 

Δ4. i. Σκ ακθίδεκ ηέμθεηαε με ηγθ πελ. εθδκθκνζηεάζγ EcoRΙ, γ κπκία δγμεκνλαεί εζαηέλπδεθ 

μκθόζηπθα άζλα. Σκ πηαζμίδεκ δα ηέμθεηαε με ηγθ ΠΓ-Ι, γ κπκία δγμεκνλαεί όμκεα μκθόζηπθα 

άζλα. ii. Από ηγ μία πηενλά: 5’-CAATTC-3’ 3’-GTTAAG-5’ Από ηγθ άηηγ πηενλά: 5’-GAATTG-3’ 

3’-CTTAAC-5’ 5 iii. Η ΠΓ-Ι δεθ δα έξεε δέζγ ζκπήμ ζηκ αθαζνθδναζμέθκ πηαζμίδεκ.  


