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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. Από RNA αποτελούνται  
 Α. τα πρωταρχικά τμήματα.  
Β. οι υποκινητές.  
 Γ. οι μεταγραφικοί παράγοντες.   
Δ. τα πριμοσώματα.  
                                                                                                                                                         

                                                                                                            Μονάδες  5  
 
2. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για το DNA ενός χλωροπλάστη;   
Α. Είναι κυκλικό.  
Β. Έχει γονίδια που σχετίζονται με την οξειδωτική φωσφορυλίωση.  
Γ. Είναι δίκλωνο.   
Δ. Ελέγχει όλες τις ιδιότητες του χλωροπλάστη.  
                                                                                                                                      

                                                                                                            Μονάδες  5  
3. Με καρυότυπο μπορεί να διαγνωστεί  
Α. Η αιμορροφιλία Α.  
Β. Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία.  
Γ. Το σύνδρομο Cri du chat. 
Δ. Το σύνδρομο Turner.  
                                                                                                                  Μονάδες  5  
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4. «Για όλους σχεδόν τους ζωντανούς οργανισμούς το αμινοξύ προλίνη 
κωδικοποιείται από τα κωδικόνια  CCU, CCC, CCA, CCG». Στην παραπάνω πρόταση 
τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα που αναγνωρίζονται είναι  
Α. καθολικός, τριαδικός, μη επικαλυπτόμενος.  
Β. καθολικός, τριαδικός, με κωδικόνια έναρξης και λήξης.  
Γ. καθολικός, τριαδικός, συνεχής.  
Δ. καθολικός, τριαδικός, εκφυλισμένος  
                                                                                                                                                        Μονάδες  5  
 
5. Σταθερότερη δευτεροταγή δομή μεταξύ μορίων DNA ίσου μήκους έχει το μόριο 
με  
Α. 30% Α  
Β. 20% Α  
Γ. 10% Α  
Δ. 40% Α.                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                 Μονάδες  5  
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 
1. Να περιγράψετε το πείραμα με το οποίο επιβεβαιώθηκε οριστικά ότι το DNA 
είναι το γενετικό υλικό.  
                                                                                                                                   Μονάδες  7  
 
2. Για ποιους λόγους ο καρκίνος δεν κληρονομείται σαν μεντελικός χαρακτήρας;                                           
                                                                                                                                Μονάδες   7  
 
3. Ποια γονίδια οργανώνονται σε οπερόνια; (Μονάδες 2) Πώς επιτυγχάνεται η 
καταστολή στο οπερόνιο της λακτόζης; (Μονάδες 6)   
                                                                                                                                        Μονάδες  8  
   
4. Ποια γνωρίσματα χαρακτηρίζονται σαν μονογονιδιακά;                                                                                                                                        
                                                                                                              Μονάδες  3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ 3ο  
 
Α. Άνδρας που πάσχει από φαινυλκετονουρία και συνθέτει φυσιολογική 
ποσότητα μελανίνης, αποκτά απογόνους με γυναίκα που πάσχει από αλφισμό, 
αλλά μπορεί να μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη.  Να βρείτε τους 
πιθανούς γονότυπους και φαινότυπους  των παιδιών.  Τα γονίδια που ελέγχουν 
την φαινυλκετονουρία και τον αλφισμό, βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη 
ομόλογων χρωμοσωμάτων.  

                                       

                                                                                                                                                                    Μονάδες  9  
 
Β. Να διακρίνετε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αιμορροφιλικό το παιδί, που 
αποκτά φυσιολογικός άνδρας με φυσιολογική γυναίκα της οποίας ο πατέρας είναι 
αιμορροφιλικός. Οι γονείς έχουν φυσιολογικό καρυότυπο.  
 

                                                                                                                                                                    Μονάδες  8  
 
Γ. Δίνεται το γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας. Τα άτομα που σημειώνονται 
με μαύρο χρώμα εμφανίζουν το ίδιο μονογονιδιακό χαρακτηριστικό το οποίο δεν 
οφείλεται σε αυτοσωμικό γονίδιο. Να εντοπίσετε τον τρόπο με τον οποίο 
κληρονομείται το γνώρισμα αυτό.  
 

                    

                            

                                                  
                                                                                        

      

                                    
 

 
      

                                                    

 

                                                                                                                                  

Μονάδες   8  
 
 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ 4ο  

H αλληλουχία  νουκλεοτιδίων που ακολουθεί, αποτελεί τμήμα του DNA που 
περιλαμβάνει ασυνεχές γονίδιο ευκαρυωτικού κυττάρου που κωδικοποιεί  ένα  
μικρό πεπτίδιο. Μέσα στην αγκύλη φαίνεται η αλληλουχία που αντιστοιχεί  στην  
αμετάφραστη περιοχή που ενώνεται με το rRNA της μικρής υπομονάδας του 
ριβοσώματος.  

 

Αλυσίδα Α       Ι       ΑCAGT    ATGTGAATCATAGTTTCCTATGTGGGTTTAAGCAT       II  
Αλυσίδα Β     III       TGTCA    TACACTTAGTATCAAAGGATACACCCAAATTCGTA      IV  

 

Τα t-RNAs που χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά στην πα ραγωγή του πεπτιδίου, 
είχαν τα αντικωδικώνια 5΄ CAU 3΄, 5΄ CCA 3΄, 5΄ AAA 3΄, 5΄ AGG 3΄, 5΄ CAU 3΄, 5΄ 
CCA 3΄, 5΄ AAC 3΄.  
 1. Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις αλυσίδες Α ή Β είναι η κωδική 
αλυσίδα του γονιδίου (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την α πάντησή σας (μονάδες 
4).  
Να χαρακτηρίσετε ως 5΄ ή 3΄ τα άκρα στα σημεία I, II,  III,  IV (μονάδες 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                    Μονάδες  9  
 
2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τo εσώνιο που  υπάρχει στο παραπάνω γονίδιο.  

 

                                                                                                                                                           Μονάδα  1  
 
3. Να γράψετε την αλληλουχία των βάσεων του mRNA , που θα χρησιμοποιηθεί 
κατά τη μετάφραση της πληροφορίας του παραπάνω γονιδίου.  
                                                                                                                                      

                                                                                                              Μονάδες  5  
 
 4. Η αλληλουχία που ακολουθεί είναι το τμήμα του γονιδίου που μεταγράφεται 
στο rRNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος που χρησιμοποιείται στη 
μετάφραση του ευκαρυωτικού γονιδίου του ερωτήματος 1.   
Αλυσίδα Γ        ……ΑCAGT……  
Αλυσίδα  Δ      …..TGTCA…….  
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  
 
 
 
  



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

5. Στο ίδιο αρχικό τμήμα DNA , γίνεται γονιδιακή μετάλλαξη με την προσθήκη των 
τριών παρακάτω συνεχόμενων ζευγών βάσεων:  
5΄ AGC 3΄       και         3΄ TCG 5΄.  
                                                                Θέση 1        Θέση 2  
Αλυσίδα Α        ΑCAGT    ATGTGAATCATAG   TTTCCT  ATGTGGGTTTAAGCAT        
Αλυσίδα Β       TGTCA      TACACTTAGTATC      AAAGGA     TACACCCAAATTCGTA  

        
Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της μετάλλαξης αν η προσθήκη γίνει: i) στη θέση 1      
ii) στη θέση 2  

                                                                                                                                                                  Μονάδες  6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


