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ΘΕΜΑ Ο   

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς 
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 
οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 
1. Κατάσταση που  δε συνοδεύεται από  διανοητική καθυστέρηση είναι  
α.   η φαινυλκετονουρία .    
β.  το σύνδρομο φωνή της γάτας (cri du chat).   
γ.  το εμφύσημα.   
δ.  η τρισωμία 13 .    
                                                                                                         Μονάδες   5  
 
2. Στο Χ χρωμόσωμα ενός αρσενικού κουνελιού υπάρχει ένα υπολειπόμενο 

γονίδιο, που δεν έχει αλληλόμορφο στο Υ. Όταν το κουνελάκι αυτό 
διασταυρωθεί με ένα θηλυκό ομόζυγο για το αντίστοιχο επικρατές γονίδιο, το 
υπολειπόμενο γνώρισμα θα εμφανιστε ί  

α.  σε θηλυκά άτομα της F1  γενιάς  .  
β.  σε αρσενικά άτομα της F1   γενιάς.   
γ.  σε θηλυκά άτομα της F2  γενιάς  .    
δ.  σε αρσενικά άτομα της F2  γενιάς.   
                                                                                                          Μονάδες   5  
 
3.  Σε ένα μόριο D.N.A.  ανιχνεύονται 2040 δεσμοί υδρογόνου και 680 βάσεις C.  
Το μόριο αυτό  
α.  μπορεί να προέρχεται από υπερθερμόφιλο βακτήριο.  
β.  έχει διπλάσια ζεύγη  G και C,  από ότι A και T. 
γ.  είναι μονόκλωνο .     
δ.  έχει συνολικά 1560 φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.   
                                                                                                          Μονάδες   5  
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4.  Με το μετασχηματισμό  επιτυγχάνεται   
α.  εισαγωγή γονιδίων σε ζωικά κύτταρα.  
β.  μεταφορά  γενετικού  υλικού  από  γενετικά  τροποποιημένους   
     ιούς σε ζωικά κύτταρα.   
γ.  εισαγωγή πλασμιδίου σε βακτήρια.  
δ.  διόρθωση  της   έκφρασης  των  γονιδίων  που   ευθύνονται  για 

κληρονομικές ασθένειες.  
                                                                                                           Μονάδες  5  
 
5.  Το ένζυμο που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην PCR είναι η  
α.   DNA πολυμεράση.  
β.   RNA πολυμεράση.  
γ.   αντίστροφη μεταγραφάση.  
δ.   περιοριστική ενδονουκλεάση.  
                                                                                                             Μονάδες  5  
 
 

ΘΕΜΑ Ο  

  Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

 

1. Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα ; Ποια είναι η χρησιμότητά τους στη 
βιοτεχνολογία;     
                                                                                                   Μονάδες  6  

  

2. Με ποιο τρόπο το κύτταρο εξοικονομεί ενέργεια κατά τη διαδικασία της 
πρωτεϊνοσύνθεσης;                                                                                           
                                                                                                    Μονάδες  5 
 

3.    Πως το pH και το οξυγόνο επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 
σε μια καλλιέργεια;                                                                                       

                                                                                                     Μονάδες  5   
 

4.  Ποιες είναι οι εφαρμογές των μονοκλωνικών αντισωμάτων;   
                                                                                                              Μονάδες  9 
 

      

 
 
 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Ο  

Ένας άντρας και μία γυναίκα περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η γυναίκα 
βρίσκεται στην 15η  εβδομάδα της κύησης. Από το ιστορικό των δύο γονιών 
γνωρίζουμε ότι ο πατέρας της γυναίκας έπασχε από αιμορροφιλία  Β.   
Γίνεται προσδιορισμός των αιμοσφαιρινών των δύο γ ονιών και δίνονται τα 
αποτελέσματα για τον  άντρα: HbA: 46%, HbF: 2%, HbA2: 12%,  HbS: 40% και 
αντίστοιχα για τη σύζυγό του : HbA: 63%, HbF:7%, HbA2: 30%,  HbS: 0%.  
Και οι δύο γονείς έχουν φυσιολογικούς παράγοντες πήξης.  
 
Α. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας καθενός από τους δύο συζύγους; Ποια 
συμπτώματα μπορεί να παρουσιάζει ο καθένας;  

                                                                                                         Μονάδες  6 
 

Β. Χρειάζεται το ζευγάρι αυτό να ζητήσει γενετική συμβουλή; Να δικαιολογήσετε 
την απάντησή σας.  

                                                                                                             Μονάδες   3 
 

Γ. Ποιοι είναι οι πιθανοί φαινότυποι του παιδιού που περιμένουν;                                                                                          
                                                                                                           Μονάδες  7 

 

Δ.  Να περιγράψετε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον 
προγεννητικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί το φύλο του παιδιού καθώς και ο 
κίνδυνος να εμφανίσει το παιδί αυτό κάποια αιματολογική ασθένεια.   

                                                                                                             Μονάδες   9 
 

 

ΘΕΜΑ Ο  

Α. Δίνεται το τμήμα που ακολουθεί αποτελεί μέρος της αλληλουχίας  των  νουκλεοτιδίων ενός 
πλασμιδίου που χρησιμοποιείται σαν φορέας κλωνοποίησης σε διαδικασίες  στις οποίες 
χρησιμοποιoύνται και η Ε. coRI. Η αλληλουχία που σημειώνεται με έντονα γράμματα 
αντιστοιχεί στο αρχικό τμήμα του γονιδίου  ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό πενικιλλίνη.  

 
 
 

                   5’...ΑΤGGTTACATGΑΑTTCACTGCCTATGAAAΤAΤGATΑΑΑΑCΑΤΤΤΤΤΤGG…3’ 
               3’… TACCAATGTACTTAAGTGACGGTACTTTTATACTAΤΤΤΤGΤΑΑΑΑΑΑCC…5’ 
 
 
Mετά την έκθεση του πλασμιδίου σε ακτινοβολία, η αλληλουχία αυτή υπέστη θραύση και 
αναστροφή στα σημεία που σημειώνονται με βέλη. 
 
Ι. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα  πλασμίδιο ώστε να είναι κατάλληλος  φορέας  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

   κλωνοποίησης;  
                                                                                                                                Μονάδες  6 
                                                                                                                                                                                                                                  
  ΙΙ. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της μετάλλαξης αυτής στη χρησιμότητα του πλασμιδίου στις    
     τεχνικές της γενετικής μηχανικής; 

                                                                                                                                 Μονάδες  6 
  

 
Β. Δύο φαινοτυπικά υγιείς γονείς αποκτούν μονοζυγωτικά δίδυμα κορίτσια που είναι 

φαινοτυπικά υγιή και ένα αγόρι με κυστική ίνωση.  
 
Ι. Να φτιάξετε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας αυτής σημειώνοντας τους πιθανούς 

γονότυπους όλων των ατόμων της. 
                                                                                                                                       Μονάδες    6 
 
ΙΙ. Ποια προβλήματα προκαλεί η ασθένεια αυτή και πως μπορεί να θεραπευτεί;  
 
                                                                                                                                          Μονάδες  7 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


