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ΘΕΜΑ Α
Α1:  Να  σημειώσετε  στο  γραπτό  σας  δίπλα  από  τον  αριθμό  καθεμιάς  από  τις 
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 εως 5 το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη 
φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση:

1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελείται από DNA;
Α) Οι μεταγραφικοί παράγοντες
Β) Ο υποκινητής
Γ) Το πριμόσωμα
∆) Η DNA πολυμεράση
2. ∆εν είναι φαρμακευτικές πρωτεΐνες:
Α) τα καρκινικά αντιγόνα
Β) οι ιντερφερόνες
Γ) η αυξητική ορμόνη
∆) η ινσουλίνη
3. Το κλωνοποιημένο πρόβατο Dolly διαθέτει:
Α) Όμοιο μιτοχονδριακό και πυρηνικό DNA με το πρόβατο από το οποίο προέρχεται ο 
πυρήνας του σωματικού κυττάρου
Β) Όμοιο μιτοχονδριακό DNA με το πρόβατο από το οποίο προέρχεται ο πυρήνας του 
σωματικού κυττάρου
Γ)  Όμοιο  πυρηνικό  DNA με  το  πρόβατο  από  το  οποίο  προέρχεται  ο  πυρήνας  του 
σωματικού  κυττάρου  και  όμοιο  μιτοχονδριακό  DNA με  το  πρόβατο  από  το  οποίο 
προέρχεται το ωάριο στο οποίο τοποθετήθηκε ο πυρήνας
∆) Κανένα από τα παραπάνω
4. Μια περίπτωση κατά την οποία ο γονότυπος φανερώνει το φαινότυπο είναι:
Α) Ετερόζυγο άτομο που διαθέτει ένα επικρατές και ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο 
γονίδιο
Β) Ομόζυγο άτομο που διαθέτει δύο επικρατή αλληλόμορφα
Γ)  Θυληκό  άτομο  ετερόζυγο  με  ένα  φυλοσύνδετο  επικρατές  και  ένα  φυλοσύνδετο 
υπολειπόμενο αλληλόμορφο
∆) Ετερόζυγο άτομο που διαθέτει δύο συνεπικρατή αλληλόμορφα γονίδια
5. Η ινσουλίνη αποτελείται από 51 αμινοξέα και διαθέτει:
Α) 50 πεπτιδικούς δεσμούς
Β) 49 πεπτιδικούς δεσμούς
Γ) 51 πεπτιδικούς δεσμούς
∆) 151 πεπτιδικούς δεσμούς

Μονάδες 15

Β. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:
1. Κατά τη γονιδιακή θεραπεία κληρονομείται η “διόρθωση” της γενετικής βλάβης
2. Το  ανασυνδυασμένο  DNA υποχρεωτικά  περιέχει  γονίδια  που  προέρχονται  από 

δύο το πολύ οργανισμούς
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3. Γυναίκες με πολλαπλές αποβολές θα πρέπει να υποβάλλονται σε προγεννητικό 
έλεγχο, πριν την κύηση

4. Το πλασμίδιο Ti χρησιμοποιείται στη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών
5. Στη συνεχή καλλιέργεια οι μικροοργανισμοί πεθαίνουν μετά τη συσσώρευση των 

τοξικών προϊόντων του μεταβολισμού τους
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1.  Να  δώσετε  τους  ορισμούς:  σιωπηλές  μεταλλάξεις,  ουδέτερες  μεταλλάξεις, 
αυτόματες μεταλλάξεις.

Μόναδες 3

Β2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με δεδομένο ότι αφορά κύτταρα του ανθρώπου:

Μονάδες 6
Β3.   Να  περιγράψετε  μια  διαδικασία  παραγωγής  διαγονιδιακών  φυτών  με 
ανθεκτικότητα στα έντομα. Ποιές κατηγορίες φυτών γνωρίζετε στις οποίες ήδη έχει 
εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή;

Μονάδες 5
Β4.  Αναφέρετε  με  συντομία  μηχανισμούς  της  καρκινογένεσης.  Ποιες  θεραπείες 
χρησιμοποιούνται  για  την  αντιμετώπιση  του  καρκίνου  και  ποιές  θα  μπορούσαν  να 
χρησιμοποιηθούν;

Μονάδες 7
Β5.  Να  αναφέρετε  δύο  λόγους  για  τους  οποίους  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε 
βακτήρια για να παράγουμε ανθρώπινες πρωτεΐνες.

Μονάδες 4
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ένα οπερόνιο περιλαμβάνει δύο χειριστές που υπόκεινται στην επίδραση του ίδιου 
καταστολέα. Ο καταστολέας συνίσταται από μια πεπτιδική αλυσίδα. 
Α) Πόσα ρυθμιστικά γονίδια υπάρχουν, πόσοι υποκινητές και πόσες ομάδες με δομικά 
γονίδια;

Μονάδες 3
Β) Πόσα διαφορετικά mRNA παράγονται;

Μονάδες 3

Κύτταρο Ζεύγη βάσεων Χρωμοσώματα Χρωματίδες Μόρια DNA Ινίδια 
χρωματίνης

Σωματικό στην 
αρχή της 
μεσόφασης

Σωματικό στη 
μετάφαση

Γαμέτης
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Γ2.  Στις  αμοιβαίες  μετατοπίσεις  συμβαίνει  ανταλλαγή  γενετικού  υλικού  μεταξύ 
τμημάτων  μη  ομόλογων  χρωμοσωμάτων,  κατά  τις  οποίες  συνήθως  δε  χάνεται 
γενετικό υλικό κσι δεν προκαλείται αλλαγή στο φαινότυπο του ατόμου που φέρει τις 
αλλαγές.  Είναι  όμως  πιθανό,  από  τα  άτομα  αυτά  να  γεννηθούν  απόγονοι  με 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Να εξηγήσετε.

Μονάδες 5

Γ3.  Στον  πυρήνα  κυττάρου  εντοπίζουμε  γονίδιο  που  αποτελείται  από  1000  ζεύγη 
βάσεων. Το πρόδρομο mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του γονιδίου περιέχει 
τέσσερα εσώνια συνολικού μήκους 200 αζωτούχων βάσεων. Το 90% του μήκους του 
ώριμου mRNA αντιστοιχεί σε αμινοξέα. 
Α)  Ποια  τμήματα  αντιστοιχούν  στο  10%  του  μήκους  του  ώριμου  mRNA που  δεν 
μεταφράζεται και από πόσες βάσεις συνολικά αποτελούνται;

Μονάδες 3
Β)  ∆εδομένου  ότι  κατά  την  τροποποιήση  της  πολυπεπτιδικής  αλυσίδας  μετά  τη 
σύνθεση της απομακρύνονται εννέα αμινοξέα, ποιός είναι ο αριθμός των αμινοξέων 
στο μόριο της λειτουργικής πρωτεΐνης που προκύπτει από το γονίδιο;

Μονάδες 3

Γ4. Προτού επιχειρηθεί μια μεταμόσχευση έγινε έλεγχος των αντιγόνων (πιο ακριβές: 
αντιγονικών  καθοριστών)  5  διαθέσιμων  οργάνων  και  του  υποψήφιου  δέκτη. 
Προέκυψαν τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα (το + σημαίνει ότι το αντίσωμα 
αντέδρασε με το αντιγόνο):

Α) Ποιο από τα όργανα είναι το καταλληλότερο;
Μονάδες 2

Β) Σε πόσα αντιγόνα διαφέρει ο δέκτης από τα υπόλοιπα όργανα;
Μονάδες 2

Γ) Να ταξινομήσετε τα υπολοιπά όργανα ανάλογα με το βαθμό συμβατότητας τους 
με το δέκτη.

Μονάδες 2
∆) Πως παρήχθησαν τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στον έλεγχο;

Μονάδες 2

Αντίσωμα Όργανο Α Όργανο Β Όργανο Γ Όργανο Δ Όργανο Ε Δέκτης

1ο - + + - + +

2ο + + + - - +

3ο + - + + - -

4ο + + + - + +

5ο + + + - + +

6ο + - - + + -

7ο - - - + - -
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ΘΕΜΑ ∆
∆1.  Από  τη  διασταύρωση  κεραμιδόγατων  με  φουντωτές  ουρές  με  γάτες  με  ουρές 
λεπτές (όχι φουντωτές), προκύπτουν μίσες γατές με φουντωτές ουρές και μισές γάτες 
με λεπτές ουρές. Η διασταύρωση ατόμων με φουντωτή ουρά με άτομα με λεπτή ουρά 
δίνει  απογόνους  2  φουντωτή  :  1  λεπτη.  Να  γράψετε  τις  διασταυρώσεις  και  να 
εξηγήσετε. 

Μονάδες 5

∆2. Σε δείγματα γενετικού υλικού από δύο διαφορετικά άτομα που είχαν το σύνδρομο 
Klinefelter  έγιναν  ορισμένες  εργαστηριακές  δοκιμές  με  τη  χρήση  της  περιοριστικής 
ενδονουκλεάσης  EcoRI.  Η  επίδραση  της  EcoRI  στα  μόρια  DNA  από  τα  Χ 
χρωμοσώματα είχε ως αποτέλεσμα:
α)  στο  πρώτο  άτομο,  το  ένα  Χ  να  διασπαστεί  σε  περίπου  38.000  κομμάτια  και  το 
δεύτερο σε περίπου 34.000.
β) στο δεύτερο άτομο, και τα δυο Χ να διασπαστούν σε περίπου 36.500 κομμάτια το 
καθένα.

Α) Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι στο ένα άτομο το πλήθος των κομματιών 
είναι το ίδιο, ενώ στο δευτερο είναι διαφορετικό;

Μονάδες 4
Β) Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι το πλήθος των κομματιών των δύο ατόμων 
είναι διαφορετικό;

Μονάδες 4
Γ) Να αναπαρασταθεί ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν τα σφάλματα που οδήγησαν 
στη δημιουργία αυτών των δύο ατόμων που εκδηλώνουν το σύνδρομο Klinefelter.

Μονάδες 5

∆3. Ασθενής με κυστική ίνωση υποβάλλεται σε γονιδιακή θεραπεία και δείχνει σαφή 
βελτίωση  στην  κλινική  του  εικόνα  (υποχώρηση  συμπτωμάτων).  Να  βρείτε  την 
πιθανότητα να αποκτήσει παιδί που να πάσχει από κυστική ίνωση.

Μονάδες 3

∆4. Έστω αλληλουχία:
5’ AATTATTACTTCTCCTCAGGAGTCAGATGCACCATCTATT 3’
3’ TTAATAATGAAGAGGAGTCCTCAGTCTACGTGGTAGATAA 5’
H αλληλουχία 5GACTCC3’ είναι εσώνιο που φέρει το γονίδιο στο εσωτερικό του.

Να υποδείξετε πάνω στην αλληλουχία (αφού τη μεταφέρετε στο τετράδιο σας) που 
βρίσκεται ο υποκινητής του γονιδίου. (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γράμματα για να 
συμβολίσετε την αλληλουχία του υποκινητή).

Μονάδες 4
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