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ΘΕΜΑ Α
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. Ο συνολικός αριθµός των φωσφοδιεστερικών δεσµών του DNA του πυρήνα στην αρχή της
µεσόφασης σε ένα διπλοειδές φυσιολογικό κύτταρο του ανθρώπου είναι:
α. 12*109-92
β. 12*109-46
γ. 6*109-92
δ. 6*109-46
2. Για τον καρυότυπο που δίνεται ισχύει:
α. Ότι αποτελείται από 23 ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων
β. Ότι το άτοµο από το οποίο αποµονώθηκε κληροδοτεί
µιτοχονδριακά χαρακτηριστικά στους απογόνους τους
γ. Ότι το άτοµο από το οποίο αποµονώθηκε παράγει
γαµέτες Χ ή Υ
δ. Ότι διαθέτει δύο όµοια φυλετικά χρωµοσώµατα

3. Οι αναλογίες που προβλέπονται από τους νόµους του Mendel θα τροποποιούνται όταν οι
διασταυρώσεις αφορούν:
α. οµάδες αίµατος
β. το χρώµα του άνθους στο φυτό σκυλάκι
γ. το ύψος του φυτού µοσχοµπίζελο
δ. τα α και β
4. Το ότι ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός σηµαίνει πως:
α. 18 από τα 20 αµινοξέα κωδικοποιούνται από συνώνυµα κωδικόνια
β. Δυο διαφορετικά mRNA από δύο διαφορετικούς οργανισµούς µπορούν να
µεταφραστούν στο ίδιο εκχύλισµα κυττάρων και να παραχθούν ίδιες πολυπεπτιδικές
αλυσίδες
γ. Ένα συγκεκριµένο είδος mRNA από το κυτταρόπλασµα των κυττάρων ενός οργανισµού
µπορεί να µεταφραστεί σε εκχύλισµα φυτικών, ζωικών ή βακτηριακών κυττάρων και να
παραχθεί η ίδια πρωτεΐνη
δ. Όλα τα mRNA έχουν το ίδιο κωδικόνιο έναρξης και το ίδιο κωδικόνιο λήξης
5. Σε έλλειψη γονιδίου οφείλεται η ασθένεια:
α. δρεπανοκυτταρική αναιµία
β. φαινυλκετονουρία
γ. β θαλασσαιµία
δ. ρετινοβλάστωµα
Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Οι οµάδες αίµατος (σύστηµα ΑΒΟ) έχουν χρησιµοποιηθεί παλιότερα για την απόδειξη της µη
πατρότητας στα δικαστήρια. Στον παρακάτω πίνακα παρέχονται δεδοµένα από µια σειρά τέτοιων
υποθέσεων πατρότητας που έφτασαν στα δικαστήρια. Στα δεδοµένα φαίνεται η οµάδα αίµατος της
µητέρας και αντίστοιχα του παιδιού της.
Για κάθε περίπτωση να γράψετε τις πιθανές οµάδες αίµατος, οι οποίες αν πιστοποιηθούν στον
άνδρα που ενοχοποιείται ότι είναι ο υποτιθέµενος πατέρας θα απαλλαχθεί οπωσδήποτε από την
εµπλοκή του στην αντίστοιχη υπόθεση.
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Μονάδες 6
Β2. Να αντιστοιχίσετε καθέναν από τους αριθµούς I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII µε µια από τις
ακόλουθες έννοιες ή φράσεις.
Α. 3΄άκρο σε µόριο tRNA
B. 5΄άκρο σε µόριο tRNA
Γ. Αµινοµάδα (σε ακραία θέση)
Δ. Υδροξύλιο στο mRNA
E. Φωσφορική οµάδα στο mRNA
ΣΤ. αµετάφραστη περιοχή mRNA
Z. tRNA για το αµινοξύ αργινίνη (Arg)
H. tRNA για το αµινοξύ λυσίνη (lys)
Θ. tRNA για το αµινοξύ βαλίνη (val)

Μονάδες 8
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Β3. Έχουµε στη διάθεση µας τη γονιδιωµατική βιβλιοθήκη ενός ανθρώπου και τη cDNA
βιβλιοθήκη ενός πρόδροµου ερυθροκυττάρου του ανθρώπου. Να σηµειώσετε µε το σύµβολο (+) ή
(-) στις στήλες ΙΙ και ΙΙΙ το θετικό η αρνητικό σήµα υβριδοποίησης αντίστοιχα, των µορίων
ανιχνευτών της στήλης Ι.
Ανιχνευτής
Γονιδιωµατική cDNA
βιβλιοθήκη
βιβλιοθήκη
πρόδροµου
ανθρώπου
ερυθροκυττάρου
1 Γονιδίου σύνθεσης του αντιγόνου Α (σε άνθρωπο µε
οµάδα αίµατος Α)
2 5΄αµετάφραστης περιοχής του γονιδίου µιας
ιστόνης
3 Ανθρώπινου γονιδίου του tRNA σερίνης
4 Ανθρώπινου γονιδίου rRNA µικρής υποµονάδας
ριβοσώµατος
5 Γονιδίου της βακτηριακής RNA πολυµεράσης
Μονάδες 5
Β4. Μετά το τέλος της µεταγραφής προκύπτει ένα µόριο RNA. Να εξηγήσετε αναφέροντας ένα
παράδειγµα, πως είναι δυνατόν αυτό το µόριο RNA:
Α) Να µην καθορίζει τη σύνθεση πρωτεΐνης.
Β) Να καθορίζει τη σύνθεση µιας πρωτεΐνης.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Στον παρακάτω πίνακα µελετήθηκε ο τρόπος κληρονόµησης του τριχώµατος της γάτας.
Στηριζόµενοι στα αποτελέσµατα των παρακάτω διασταυρώσεων να προτείνετε έναν τρόπο
κληρονόµησης για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό:
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
F1
Αρσενικά Μαύρα και Θηλυκά Μαύρα
Αρσενικά Μαύρα ∗ Θηλυκά Μαύρα
Αρσενικά Κόκκινα * Θηλυκά Μαύρα
Αρσενικά Μαύρα και Θηλυκά Μαυροκόκκινα
Αρσενικά Μαύρα * Θηλυκά Κόκκινα
Αρσενικά Κόκκινα και Θηλυκά Μαυροκόκκινα
Αρσενικά Κόκκινα * Θηλυκά Κόκκινα
Αρσενικά Κόκκινα και Θηλυκά Κόκκινα
Να πραγµατοποιηθούν οι αντίστοιχες διασταυρώσεις.
Μονάδες 7
Γ2. Τα κύτταρα διαθέτουν ένζυµα που µπορούν να διασπούν φωσφοδιεστερικούς δεσµούς µεταξύ
νουκλεοτιδίων. Αναφέρετε ένζυµα που διασπούν φωσφοδιεστερικούς δεσµούς και περιγράψτε
συνοπτικά το ρόλο τους.
Μονάδες 6
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Γ3. 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;
Μονάδες 2
Β) Πώς ονοµάζεται το φαινόµενο που οδηγεί στην παραγωγή τελικών µειωτικών προϊόντων όπως
αυτά της εικόνας;
Μονάδες 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;
Μονάδες 2
Γ4. 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) Τι είναι η α θαλασσαιµία; Από τι εξαρτάται η βαρύτητα της;
Μονάδες 2
Β) Αν θεωρήσουµε ότι τα κύτταρα και των δύο οµάδων βρίσκονται στην αρχή της µεσόφασης, σε
ποια από τις δύο οµάδες τα κύτταρα ανήκουν σε άτοµο που πάσχει και γιατί;
Μονάδες 4
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ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Διασταυρώνοντας δύο κουνούπια γκρίζα πήραµε:
120 θηλυκά γκρίζα
121 αρσενικά γκρίζα
43 θηλυκά καφέ
40 αρσενικά καφέ
Το ίδιο αρσενικό διασταυρώθηκε µε ένα άλλο θηλυκό που ήταν επίσης γκρίζο. Αυτή τη φορά τα
αποτελέσµατα ήταν:
62 θηλυκά γκρίζα
22 θηλυκά καφέ
33 αρσενικά γκρίζα
10 αρσενικά καφέ
Α) Ποιος είναι ο τρόπος κληρονόµησης του χρώµατος; (Να αιτιολογήσετε)
Μονάδες 4
Β) Εξηγήστε το φαινόµενο της διαφοροποίησης των αποτελεσµάτων της πρώτης και της δεύτερης
διασταύρωσης.
Μονάδες 4
Δ2. Στην παρακάτω εικόνα το τµήµα του DNA, περιλαµβάνει ασυνεχές γονίδιο ευκαρυωτικού
κυττάρου που κωδικοποιεί µικρό πεπτίδιο. Μέσα στην αγκύλη φαίνεται η αλληλουχία της
αµετάφραστης περιοχής που ενώνεται µε το rRNA της µικρής υποµονάδας του ριβοσώµατος.
Εικόνα 1

Τα tRNAs που χρησιµοποιήθηκαν κατά σειρά στην παραγωγή του πεπτιδίου διέθεταν τα
αντικωδικόνια:
5’ CAU 3’, 5’ CCA 3’, 5’ AAA 3’, 5’ AGG 3’, 5’ CAU 3’, 5’ CCA 3’, 5’ AAC 3’.
Α. Να σηµειώσετε στο τετράδιο σας ποια από τις αλυσίδες Α ή Β είναι η κωδική αλυσίδα του
γονιδίου (µονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας (µονάδες 4). Να χαρακτηρίσετε ως 5’ ή
3’ τα άκρα στα σηµεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV (µονάδες 2).
Μονάδες 9
Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας το εσώνιο που υπάρχει στο παραπάνω γονίδιο.
Μονάδα 1
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Γ. Να γράψετε την αλληλουχία των βάσεων του mRNA, που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη
µετάφραση της πληροφορίας του γονιδίου της εικόνας 1.
Μονάδες 3
Δ. Στην εικόνα 2 η αλληλουχία είναι τµήµα του γονιδίου που µεταγράφεται στο rRNA της µικρής
υποµονάδας του ριβοσώµατος που χρησιµοποιείται στη µετάφραση του ευκαρυωτικού γονιδίου
της εικόνας 1.
Εικόνα 2
Ποια είναι η µεταγραφόµενη αλυσίδα του γονιδίου που µεταγράφεται στο rRNA (µονάδα 1). Να
γραφεί ο προσανατολισµός της (µονάδα 1). Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας (µονάδες 2).
Μονάδες 4
ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
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