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ΘΕΜΑ Α 

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

1. Κατά τη διάρκεια της µετάφασης, σε φυσιολογικό σωµατικό κύτταρο του ανθρώπου τα 
γονίδια για τη σύνθεση της αλυσίδας α της αιµοσφαιρίνης θα είναι: 
α. 4 
β. 6 
γ. 8 
δ. 2 

2. Σε έλλειψη γονιδίου οφείλεται η ασθένεια: 
α. δρεπανοκυτταρική αναιµία 
β. φαινυλκετονουρία 
γ. β θαλασσαιµία 
δ. ρετινοβλάστωµα 

3. Κάθε µεταφασικό φυσιολογικό χρωµόσωµα διαθέτει: 
α. δύο βραχίονες και δύο µόρια DNA 
β. δύο βραχίονες και τέσσερα µόρια DNA 
γ. τέσσερις βραχίονες και δύο µόρια DNA 
δ. δύο ινίδια χρωµατίνης 

4. Σε µια cDNA δε θα περιέχονται: 
α. οι 3’ και 5’ αµετάφραστες περιοχές 
β. τα κωδικόνια λήξης 
γ. τα γονίδια που κωδικοποιούν snRNA 
δ. τα εξώνια 

5. Η ποσότητα του DNA: 
α. Διαφέρει στα κύτταρα των οργανισµών που ανήκουν σε διαφορετικά είδη 
β. Μεταβάλλεται στα κύτταρα των διαφόρων ιστών ενός οργανισµού 
γ. Είναι σταθερή σε όλους τους διπλοειδείς οργανισµούς 
δ. Είναι ίδια σε όλους τους απλοειδείς οργανισµούς 

Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αντιστοιχήσετε τα χαρακτηριστικά µε το σωστό τύπο κληρονοµικότητας: 

Α. Οικογενής υπερχοληστερολαιµία Ι. Αυτοσωµικό υπολειπόµενο 
Β. β θαλασσαιµία 
Γ. Δρεπανοκυτταρική αναιµία ΙΙ. Αυτοσωµικό επικρατές 
Δ. Αιµορροφιλία Α 
Ε. Φαινυλκετονουρία ΙΙΙ. Φυλοσύνδετο υπολειπόµενο 
Στ. Αλφισµός 
Ζ. Γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή IV. Φυλοσύνδετο επικρατές 
Η. Κυστική ίνωση 

Μονάδες 7 

Β2. Ποια ένζυµα συµµετέχουν στη διαδικασία της αντιγραφής και ποιος είναι ο ρόλος καθενός 
από αυτά στη διαδικασία; Ποιο ή ποια ένζυµα θεωρείτε ότι ακόµα και αν απουσιάζουν, η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί; 

Μονάδες 7 

Β3. Σε ποιες περιπτώσεις συναντάµε αλυσίδα DNA να συνδέεται µε βάση τον κανόνα της 
συµπληρωµατικότητας µε αλυσίδα RNA; 

Μονάδες 6 

Β4. Ποια τµήµατα του DNA ευκαρυωτικού κυττάρου δεν είναι δυνατό να κλωνοποιηθούν µε 
cDNA βιβλιοθήκη; (απλή αναφορά) 

Μονάδες 3 

Β5. Σε ποιες περιπτώσεις µελέτης της κληρονοµικότητας του ανθρώπου δεν ισχύει ο 2ος νόµος 
του Mendel; 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στο σχήµα απεικονίζεται η θηλιά που έχει σχηµατιστεί στη διάρκεια της µεταγραφής ενός 
µορίου DNA, η θέση του υποκινητή (Υ) και δύο αλληλουχίες νουκλεοτιδίων (Α και Β). Τα τρία 
πρώτα νουκλεοτίδια του µορίου RNA που συντέθηκε έχουν την αλληλουχία 5’CGU…3’. Με 
βάση τις πληροφορίες αυτές να προσδιορίσετε: 
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Α) Τα 5΄και 3΄άκρα των δύο αλυσίδων του DNA. (Μον. 2) 

B) Την κωδική και τη µη κωδική αλυσίδα του DNA. (Μον. 3) 

Γ) Την αλληλουχία των υπόλοιπων νουκλεοτιδίων του RNA που παράγεται. (Μον.2) 

Μονάδες 7 

Γ2. Πώς θα κάνατε διάγνωση για τη δρεπανοκυτταρική αναιµία σε ένα έµβρυο; Να 
αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Γιατί ο έλεγχος της φαινυλκετονουρίας πραγµατοποιείται σε 
νεογνά; 

Μονάδες 6 

Γ3. Αποµονώθηκε το 16ο ζεύγος χρωµοσωµάτων από δυο διαφορετικές οµάδες ανθρώπινων 
σωµατικών κυττάρων προκειµένου να γίνει γενετικός έλεγχος που αφορά την α-θαλασσαιµία. 
Στη συνέχεια στο DNA έγινε επίδραση µε την περιοριστική ενδονουκλεάση Α που αναγνωρίζει 
µόνο µία αλληλουχία µέσα σε κάθε γονίδιο α και προέκυψαν για την 1η οµάδα 3 τµήµατα 
DNA, ενώ για τη 2η οµάδα 6 τµήµατα.  

Α) Να εξηγήσετε αν οι δυο αυτές οµάδες κυττάρων ανήκουν σε άτοµα που πάσχουν από α 
θαλασσαιµία. (Μον. 4) 

Β) Να εξηγήσετε σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου βρίσκονται τα κύτταρα της κάθε οµάδας. 
(Θεωρήστε ότι τα κύτταρα κάθε οµάδας είναι στην ίδια φάση του κυτταρικού κύκλου). (Μον. 5) 

Γ) Να εξηγήσετε αν οι δύο οµάδες κυττάρων προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικά άτοµα. 
(Μον. 3)  

Να µη λήφθει περίπτωση η α θαλασσαιµία να οφείλεται σε αντικατάσταση, έλλειψη η προσθήκη 
βάσεων στο γονίδιο α. 

Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Δίνεται η µείωση προς παραγωγή γαµετών ενός ατόµου, καθώς και τα τελικά µειωτικά 
προϊόντα. 

 

Α) Αν ο αριθµός των χρωµοσωµάτων του κυττάρου Α είναι 2n (όπου n ο απλοειδής αριθµός 
χρωµοσωµάτων), ποιος είναι ο αριθµός των χρωµοσωµάτων σε καθένα από τα κύτταρα α, β, γ, 
δ; (Μον. 2) 

Β) Πώς ονοµάζεται το φαινόµενο που οδηγεί στην παραγωγή τελικών µειωτικών προϊόντων 
όπως αυτά της εικόνας; (Μον. 2) 

Γ) Τι είδους µετάλλαξη ως προς τον αριθµό θα φέρει το άτοµο που θα προκύψει από την 
γονιµοποίηση καθενός από τα κύτταρα αυτά µε φυσιολογικό γαµέτη άλλου φύλου; (Μον.2) 

Μονάδες 6 

 

Δ2. Από κύτταρα ενός ανώτερου ευκαρυωτικού οργανισµού στα οποία εκφράζεται ένα γονίδιο 
που κωδικοποιεί την παραγωγή ενός πολυπεπτιδίου, αποσπάστηκε το σχετικό γονίδιο καθώς 
και το mRNA που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του πολυπεπτιδίου. Το DNA 
αποδιατάχθηκε µε την επίδραση θερµότητας, και µετά την αποδιάταξη του αναµείχθηκε µε τα 
µόρια mRNA του πυρήνα, οπότε προέκυψαν µόρια που στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 
παρουσιάζονταν µε την εικόνα Α.  

Όταν η ίδια εργασία επαναλήφθηκε, αλλά αυτή τη φορά το DNA αναµείχθηκε µε mRNA που 
είχε αποµονωθεί από το κυτταρόπλασµα, τότε στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο προέκυψε η εικόνα 
Β. Να εξηγήσετε την υβριδοποίηση των µορίων που παρουσιάζεται στις εικόνες Α και Β.  

  

Μονάδες 5 
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Δ3. Η ακόλουθη αλληλουχία αποτελεί το φυσιολογικό αυτοσωµικό αλληλόµορφο για την 
παραγωγή ενζύµου, η έλλειψη του οποίου οδηγεί σε ασθένεια του µεταβολισµού. Το 
φυσιολογικό αλληλόµορφο περιέχει την αλληλουχία που κόβεται από την περιοριστική 
ενδονουκλεάση HindIII, ενώ το µεταλλαγµένο υπολειπόµενο αλληλόµορφο που δεν 
κωδικοποιεί πολυπεπτιδική αλυσίδα, δεν κόβεται από αυτήν. 

Η περιοριστική ενδονουκλεάση HindIII αναγνωρίζει την αλληλουχία: 

 

και την κόβει µεταξύ Α και Α σε κατεύθυνση 5’à3’. 

TATACGATGCAAGCTTTGCAAAGTCCGAATTGACA	
ATATGCTACGTTCGAAACGTTTCAGGCTTAACTGT	

Α) Ποια είναι η αλληλουχία των αµινοξέων που παράγεται από την έκφραση του φυσιολογικού 
αλληλόµορφου; 

Μονάδες 7 

Β) Να εξηγήσετε πόσα τµήµατα DNA της αλληλουχίας αυτής θα προκύψουν µετά την 
επεξεργασία τµήµατος DNA τους µε την HindIII σε ένα υγιές, σε ένα φορέα και σε ένα ασθενές 
άτοµο. 

Μονάδες 7 

 

 

  

 

 

 

5'-	CAAGCTT-3΄	
3'-GTTCGAA-5'	
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Δίνεται ο γενετικός κώδικας: 

 

 


