
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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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. Φωσφοδιεστερικοί δεσμοί σχηματίζονται κατά το σχηματισμό 

Α.   της  DNA πολυμεράσης  
Β.  του καταστολέα  
Γ.  ενός πρωταρχικού τμήματος    
Δ.   του πριμοσώματος     

      

                                                                                                      Μονάδες 5 
 
2.  Στον ανθρώπινο οργανισμό ένα κύτταρο του ήπατος και ένα κύτταρο του 

πνεύμονα  περιέχουν  
Α.  διαφορετικό πυρηνικό DNA  
Β.  διαφορετικά μόρια m-RNA  
Γ.   ίδιες πρωτεΐνες  
Δ.  ίδια μόρια t-RNA  

                                                                              

                                                                                                        Μονάδες  5 
   
3.  Στο πείραμα των Hersey και Chase ιχνηθετήθηκαν  

Α.  οι πρωτεΐνες  των βακτηρίων  
Β.  οι πρωτεΐνες των φάγων Τ 4   
Γ.  το  DNA των βακτηρίων  
Δ.  το  DΝΑ των φάγων Τ2  

                                                                                                                  Μονάδες  5  
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
4.  Ένα μόριο DNA που περιέχει 2000 ζεύγη βάσεων μεταξύ των οποίων  

σχηματίζονται  3998 φωσφοδιεστερικοί δεσμοί περιέχεται σε :  
Α.  μιτοχόνδριο κατώτερου πρωτόζωου  
Β.  χλωροπλάστη μοσχομπίζελου  
Γ.   πνευμονιόκοκκο  
Δ.  ιό που έχει αντίστροφη μεταγραφάση   

                                                                                                                                                        Μονάδες 5 
 
5.  Mία αρσενική και μια θηλυκή γάτα  έχουν πάντα  

Α.   ίδιο καρυότυπο  
Β.  ίδια φυλετικά χρωμοσώματα στους γαμέτες τους  
Γ.   ίδιο λόγο Α+Τ/G+C 
Δ.  ίδιο μιτοχονδριακό DΝΑ                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                 Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 
Α.  Μία πρωτεΐνη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από μία 

πολυπεπτιδική  αλυσίδα 100 αμινοξέων. Το γονίδιο από το οποίο 
κωδικοποιήθηκε η πρωτεΐνη αποτελείται από πολύ περισσότερα 
νουκλεοτίδια από αυτά που κωδικοποιούν τα 100 αμινοξέα. Να αναφέρετε 
τους λόγους αυτής της διαφοράς .  

                                                                                                                                          Μονάδες  8 

Β.   Ένα στέλεχος βακτηρίου E.coli υφίσταται την επίδραση υπεριώδους  
ακτινοβολίας με αποτέλεσμα την αντικατάσταση του νουκλεοτιδίου Τ από Α 
στο κωδικόνιο έναρξης του ρυθμιστικού γονιδίου του οπερονίου της 
λακτόζης.  

                                                                                                         Μονάδες  8 

Γ.   Σε μια  οικογένεια από το γάμο δύο ατόμων με φυσιολογική όραση  
γεννήθηκε ένα αγόρι με σύνδρομο Klinefelter  που πάσχει από μερική  
αχρωματοψία στο πράσινο και κόκκινο χρώμα. Να περιγράψετε έναν  πιθανό 
μηχανισμό που οδηγεί στη γέννηση του συγκεκριμένου ατόμου.  
Να μη λάβετε  υπόψη την  περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης.  

 

                                                                                                         Μονάδες 9 
 
  
     
 

                                                                                                                         



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

   
ΘΕΜΑ 3ο  

 

Δίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου DNA που περιέχει ένα συνεχές γονίδιο που 
κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο.   

 

κλώνος  α     TACGGATGTCGCGATGC   AAGTTCTAAT   CTCA  A  TAΤC  TT  

κλώνος β     ATGCCTACAGCGCTACG   TTCAAGATTA    GAGTTATΑGAA  

 

Σε όλα τα επόμενα ερωτήματα να σημειώνετε τον προσανατολισμό των 
νουκλεϊκών οξέων.  

 

Α.   Να βρείτε ποιος είναι ο κωδικός και ποιος ο μεταγραφόμενος κλώνος του 
γονιδίου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

                                                                                                              Μονάδες 5 
 

Β.   Να γράψετε τα κωδικόνια και τα αντικωδικόνια  που θα συμμετάσχουν στην 
έκφραση του γονιδίου.  

                                                                                                                                                                    Μονάδες 6  

  

Γ.   Nα γράψετε την αλληλουχία του ριβοσωμικού RNA με την οποία θα 
συνδεθεί το mRNA προκειμένου να ξεκινήσει η μετάφραση.  

                                                                                                              Μονάδες 4  

 

Δ.   Μετά  την επίδραση ακτινοβολίας το παραπάνω τμήμα DNA  σπάει στα 
σημεία που υποδεικνύονται από τα βέλη.  Το τμήμα του DNA που 
αποκόπηκε, επανασυνδέεται στα ίδια σημεία κοπής μετά από αναστροφή. 
Να γράψετε ολόκληρο το μόριο του DNA που προκύπτει μετά την 
αναστροφή.                                      

                                                                                                                                                                    Μονάδες  4 
 

Ε.   Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αναστρο φής στη δομή και στη λειτουργία 
του πεπτιδίου;  

                                                                                                               Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ο Αλκιβιάδης και η Ιππολύτη  περιμένουν το πρώτο τους παιδάκι  και 
επισκέπτονται εσάς, έναν διακεκριμένο γενετιστή  για τη συμβουλή σας λόγω 
του ιστορικού των οικογενειών τους.  
Στην οικογένεια του Αλκιβιάδη υπάρχουν άτομα που πάσχουν από β -
θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) ή είναι φορείς. Ο αδερφός της μητέρας του 
που έπασχε από την ασθένεια, πέθανε σε ηλικία 23 ετών. Η μητέρα του και η 
αδερφή της μητέρας του, είναι φορείς της μεσογειακής αναιμίας. Ο  πατέρας  
του  Αλκιβιάδη γνωρίζει  ότι είναι φορέας  μιας άλλης αιμοσφαιρινοπάθειας .    



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Και στην οικογένεια της Ιππολύτης υπάρχουν άτομα φορείς της μεσογειακής 
αναιμίας. Η Ιππολύτη, ο  πατέρας της και η μητέρα του (γιαγιά της Ιππολύτης)  
είναι φορείς  της ασθένειας.  

 

Α.   Να φτιάξετε το γενεαλογικό δέντρο των δύο οικογενειών για τη β-
θαλασσαιμία, αρχίζοντας από τους παππούδες  και τις γιαγιάδες  της 
Ιππολύτης και του Αλκιβιάδη.  

                                                                                                             Μονάδες  6  

 

Β.  Να γράψετε όλους τους γονότυπους των ατόμων της οικογένει ας  σχετικά με 
τη β-θαλασσαιμία .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Μονάδες 6  

 

Γ.   Ζητάτε να πραγματοποιηθεί  έλεγχος στον Αλκιβιάδη με ανάλυση 
αιμοσφαιρινών και τα αποτελέσματα είναι:  
HbA: 52%, HbS: 41%, ΗbA2: 5% HbF: 2%   
Ποια είναι η διάγνωσή σας για τον Αλκιβιάδη;   Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                  Μονάδες  4  

 

Δ.   Ποια άλλα άτομα της οικογένειας του Αλκιβιάδη μπορεί να έχουν την ίδια 
διάγνωση με αυτόν;  

                                                                                                             Μονάδες   5  

 

Ε.   Ποια είναι η πιθανότητα το παιδάκι που περιμένει το ζευγάρι, να είναι ένα 
αγόρι ομόζυγο φυσιολογικό;  Να γράψετε την αντίστοιχη διασταύρωση.  

                                                                                                                                                        Μονάδες  5 
 

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

                                                                                                              Μονάδες  5  
 

 

 

 

 

 

                                                   

                                     KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!                                  

                                    


