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ΘΕΜΑ 1Ο :  
 
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.  Σε ανευπλοειδία μπορεί να οφείλεται  

α.  η φαινυλκετονουρία. 
β.  η δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

     γ.  η υπερχοληστερολαμία.   
δ.  η αιμορροφιλία.   

                                                                                                         Μονάδες   5  
 
2.  Σε μια συνεχή καλλιέργεια  ζυμομυκήτων   

α.  είναι απαραίτητο να αφαιρείται ο αέρας . 
β.  δε χρειάζεται να προστεθεί πηγή αζώτου .    
γ.  πρέπει να προστεθεί νερό.   
δ.  δεν απαιτούνται συνθήκες αντισηψίας .   

                                                                                                          Μονάδες   5  
 
3.  Οι  διαφορετικοί γονότυποι που προκύπτουν από τη διασταύρωση δύο ατόμων  ετερόζυγων 

για δύο ζευγάρια αυτοσωμικών γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα 
είναι 

α.  8.  
β.  9. 
γ.  12.    
δ.  16  

                                                                                                          Μονάδες   5 
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4.  Ο αλφισμός οφείλεται σε γονίδιο 
α.   αυτοσωμικό επικρατές.  
β.   αυτοσωμικό υπολειπόμενο.   
γ.   αυτοσωμικό συνεπικρατές.  
δ.   φυλοσύνδετο υπολειπόμενο. 

                                                                                                           Μονάδες  5  
 
5.  Φαινοτυπικά υγιείς γονείς αποκτούν αγόρι με αχρωματοψία.  

α.   Η μητέρα  φέρει ένα αλληλόμορφο γονίδιο για την ασθένεια σε ένα από τα  Χ 
χρωμοσώματά της.  
β.   Το παιδί θα έχει κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία. 
γ. Η ασθένεια του παιδιού οφείλεται σε μετάλλαξη στο αλληλόμορφο που κληρονόμησε 
από τον πατέρα του.  
δ.  Και οι δύο γονείς είναι φορείς του γονιδίου.  

                                                                                                             Μονάδες  5  
 
 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

  Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Τι είναι οι βιοαντιδραστήρες;   Ποια είναι η χρησιμότητά τους; 
                                                                                                   Μονάδες  5 

  
2. Ποιες μεταλλάξεις χαρακτηρίζονται σαν  σιωπηλές και ποιες σαν ουδέτερες;  Ποιες 

είναι οι επιπτώσεις τους για τους οργανισμούς που τις φέρουν;             
                                                                          

                                                                                                    Μονάδες  8 
 

3. Ποια γονίδια χαρακτηρίζονται σαν θνησιγόνα;                                                                                          
                                                                                                     Μονάδες  5   

 
4. Ζευγάρι φορέων δρεπανοκυτταρικής αναιμίας ζητούν γενετική συμβουλή όταν η γυναίκα 

βρίσκεται στην 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.  
Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί ο προγεννητικός έλεγχος;                                                                                                                              

                                                                                                             Μονάδες  7 
 

      

 
 
 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Τμήμα ευκαρυωτικού δίκλωνου DNA περιέχει το  γονίδιο που κωδικοποιεί το 
ένζυμο που μετατρέπει την φαινυλαλανίνη  σε τυροσίνη. Η αλληλουχία των 
νουκλεοτιδίων στον κωδικό κλώνο του τμήματος αυτού είναι:  

 

5΄...ΑΑΑ-ATG-CAT-GAA-TTC-AAA-AAA-ATG-GAA-CTA-GTA-ATA-GAT-CCC-CGA-CGT-
AAG-CGT-TGA-TTT-TTT...  3΄  

 

Μετά την επίδραση ενός μεταλλαξιογόνου παράγοντα το τμήμα αυτό 
τροποποιήθηκε ως εξής:  

 

5΄...ΑΑΑ-ATG-CAT-GAA-TTC-AAA-AAA-ATG-ΤGA-ACT-AGT-AAT-AGA-TCC-CCG-ACG-
TAA-GCG-TTG-ATT-TTT...  3΄  

 
    Α.  Να εντοπίσετε το είδος της μετάλλαξης που παρατηρήθηκε.  

                                                                                                      Μονάδες  6 
 

    Β.  Ποια θα είναι η συνέπεια της μετάλλαξης αυτής για το συγκεκριμένο 
γονιδιακό προϊόν;   

                                                                                                      Μονάδες  6 
 

    Γ.   Αν υποθέσουμε ότι στον άνθρωπο που παρατηρήθηκε η παραπάνω 
μετάλλαξη,  το αλληλόμορφο του γονιδίου αυτού έφερε ήδη μια άλλη 
μετάλλαξη που είχε σαν αποτέλεσμα τη λανθασμένη έκφρασή του, ποια θα 
είναι η επίπτωση της νέας μετάλλαξης στην υγεία του;  

                                                                                                      Μονάδες  7 
 

Δ.  Ποια θα είναι η αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής ; 
                                                                                                      Μονάδες  6 

 
 

                                                                                                             

ΘΕΜΑ 4Ο : 

1.  Όταν διασταυρώνεται θηλυκό παπαγαλάκι με κίτρινα φτερά  
χωρίς λοφίο με αρσενικό παπαγαλάκι με κόκκινα φτερά και  
λοφίο γεννιούνται θηλυκά παπαγαλάκια με πορτοκαλί φτερά με  
λοφίο και αρσενικά παπαγαλάκια μ ε κίτρινα φτερά και λοφίο.   
Ποιοι θα είναι οι φαινότυποι των απογόνων της F2 γενιάς;  
Τα παπαγαλάκια της πατρικής γενιάς είναι ομόζυγα για τα γνωρίσματά τους. Τα 
γονίδια που καθορίζουν τα γνωρίσματα χρώμα φτερών και λοφίο βρίσκονται σε 
διαφορετικά χρωμοσώματα.  

                                                                                                       Μονάδες  15  
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

2. Στο παρακάτω γενεαλογικό  δέντρο σημειώνονται τα μέλη μιας οικογένειας που φέρουν ένα 
φυλοσύνδετο υπολειπόμενο κληρονομικό γνώρισμα.  
 
                                          
                                                       
                                                                    1                   2 
 
 
 
 

                               3            4                    5                   6              7   
   
 
 
                             8      9                                                        10 
 
Ι. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους όλων των ατόμων της οικογένειας αυτής. 
 
ΙΙ.  Ποια πιθανότητα υπάρχει το άτομο 5 να αποκτήσει κορίτσι  που θα φέρει το 
γνώρισμα αυτό;  

Μονάδες  10 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


