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Θέμα 1ο 
Μεταφέρετε στο τετράδιο σας το νούμερο της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση.  Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. 
1. Ο έλεγχος για την φαινυλκετονουρία πραγματοποιείται: 
α. με τον καρυότυπο     β. με τη διαδικασία της δρεπάνωσης 
γ. με βιοχημική διαδικασία    δ. με όλες τις παραπάνω μεθόδους 
 
 
2. Ζύμωση είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται: 
α. μόνο σε αερόβιες συνθήκες 
β. μόνο σε αναερόβιες συνθήκες 
γ. σε υγρό θρεπτικό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 
δ. σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
 
 
3. Το γονίδιο που φέρει την πληροφορία για τη σύνθεση της προϊνσουλίνης αποτελείται από: 
α. 153 νουκλεοτίδια     β. 153 ζεύγη νουκλεοτιδίων 
γ. περισσότερα από 153 ζεύγη νουκλεοτιδίων  δ. 51 κωδικόνια 
 
 
4. Λέγοντας ελεγχόμενες διασταυρώσεις αναφερόμαστε σε: 
α. κλωνοποίηση 
β. τυχαίες διασταυρώσεις 
γ. διασταυρώσεις ατόμων που φέρουν επιθυμητά χαρακτηριστικά 
δ. διασταυρώσεις κατά τις οποίες γίνεται έλεγχος της υγείας των ζώων 
 
 
5. Η σύνδεση μονόκλωνων και συμπληρωματικών αλυσίδων DNA ή συμπληρωματικών DNA-RNA ονομάζεται: 
α. κλωνοποίηση.  β. μετασχηματισμός. γ. αποδιάταξη.  δ. υβριδοποίηση. 
 
Θέμα 2ο 
Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις: 
1. Το απλοειδές γονιδίωμα της μύγας Drosophila melanogaster αποτελείται από 4 μόρια DNA. Το φύλο της μύγας 
καθορίζεται όπως στον άνθρωπο. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που αφορά σωματικό κύτταρο του είδους αυτού  
(μονάδες 8). 

 Αριθμός 

Μόρια DNA πριν από την αντιγραφή  

Ινίδια χρωματίνης στην αρχή της μεσόφασης  

Μόρια DNA στη μετάφαση  

Χρωμοσώματα στην αρχή της μεσόφασης  

Χρωμοσώματα στη μετάφαση  

Χρωματίδες στη μετάφαση  

Φυλετικά χρωμοσώματα  

Αυτοσωμικά χρωμοσώματα  



 
 
 

2. Οι μεταγραφικοί παράγοντες A, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, I, Θ, Μ ανιχνεύονται σε ορισμένα κύτταρα του ανθρώπινου 
οργανισμού. Σε διάφορους κυτταρικούς τύπους ενός οργανισμού εντοπίστηκαν οι μεταγραφικοί παράγοντες που 
αναφέρονται στον πίνακα  (μονάδες 12): 

Κυτταρικός τύπος Μεταγραφικοί παράγοντες 

Επιθηλιακό κύτταρο Β, Δ, Ε, I, Η 

Ηπατικό κύτταρο A, Β, Γ, Δ, Ζ, Μ 

Πρόδρομο ερυθροκύτταρο Β, Δ, Θ 

Παγκρεατικό κύτταρο Α, Γ, Β, Δ, Μ 

Οστικό κύτταρο Β, Δ, Ε, Θ, I, Η 

 
Ο συνδυασμός των μεταγραφικών παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη μεταγραφή ορισμένων γονιδίων στον 
ανθρώπινο οργανισμό είναι γνωστός και αναφέρεται στον πίνακα: 

Γονίδιο για τη σύνθεση Απαραίτητοι μεταγραφικοί παράγοντες 

Πρωτεΐνης GRP Γ, Ζ 

Κολλαγόνου Ε, I, Η 

RNA πολυμεράσης Β, Δ 

Πρωτεογλυκάνη Θ, I 

Διαμεμβρανικού υποδοχέα CD Α, Μ 

 
α. Να περιγράψετε το επίπεδο γονιδιακής ρύθμισης στο οποίο συμμετέχουν οι μεταγραφικοί παράγοντες σε έναν 
πολυκύτταρο οργανισμό. 
β. Να εξηγήσετε ποιες από τις πρωτεΐνες που αναφέρονται στον 2ο πίνακα παράγονται σε καθέναν από τους 
κυτταρικούς τύπους του 1ου πίνακα. 
γ. Μία γενετική ασθένεια οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου για τη σύνθεση της πρωτεογλυκάνης. Να εξηγήσετε 
με ποια μέθοδο γονιδιακής θεραπείας είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί η ασθένεια. 
 
3. Να εξηγήσετε ποιο από τα ακόλουθα σχήματα απεικονίζει σωστά την απομάκρυνση του tRNA από το ριβόσωμα 
κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. (μονάδες 5) 

 
 
 
 
Θέμα 3ο 
1. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η μεταβολή του πληθυσμού των μικροοργανισμών, της συγκέντρωσης του 
θρεπτικού υλικού της καλλιέργειας, καθώς και της συγκέντρωσης ενός τοξικού παραπροϊόντος του μεταβολισμού 
των μικροοργανισμών. 
α. Να αντιστοιχίσεις τις καμπύλες 1, 2, 3 στο θρεπτικό υλικό, στο τοξικό παραπροϊόν του μεταβολισμού και στον 
πληθυσμό των μικροοργανισμών. 
β. Τι πρέπει να περιέχει το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε μια καλλιέργεια μικροοργανισμών; (μονάδες 9) 



 
2. Στην περίπτωση της κυστικής ίνωσης απουσιάζει μια πρωτεΐνη που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των 
επιθηλιακών κυττάρων των πνευμόνων. Το υπεύθυνο για την πρωτεΐνη αυτή γονίδιο εδράζεται στο 7ο χρωμόσωμα. 
Άντρας με κυστική ίνωση παρουσιάζει έλλειψη (μικρής έκτασης) σε ένα από τα δύο χρωμοσώματα του 7ου ζεύγους. 
Το τμήμα που λείπει περιέχει τη γενετική θέση για την εν λόγω πρωτεΐνη.  Ο άντρας παντρεύεται γυναίκα που είναι 
φορέας της κυστικής ίνωσης 
α. Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί χωρίς τη δομική χρωμοσωμική ανωμαλία του πατέρα; 
β. Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι με τον φαινότυπο του πατέρα; 
γ. Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι με τον καρυότυπο του πατέρα; 
δ. Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι με τον καρυότυπο του πατέρα; 
            (μονάδες 16) 
 
 
Θέμα 4ο 
Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 
1. Δίνονται οι παρακάτω καρυότυποι: 

i.

 

ii.

 



iii.

 

iv.

 
v.

 

vi.

 
vii.

 

 
 
 
 
 
 
Να αντιστοιχήσεις ποιος καρυότυπος ανήκει σε: 
α. άτομο με σύνδρομο Down 
β. άτομο με σύνδρομο Cri du chat 
γ. άτομο με ρετινοβλάστωμα 
δ. άτομο με λευχαιμία (μορφή καρκίνου) 
ε. άτομο με σύνδρομο Klinefelter 
στ. άτομο μη βιώσιμο 
ζ. άτομο φυσιολογικό αρσενικό 
(μονάδες 7) 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Μεταβολική νόσος προκαλείται εξαιτίας της έλλειψης ενός ενζύμου ή της μειωμένης ενεργότητας του. Με την 
τεχνική της cDNA βιβλιοθήκης παρασκευάζονται οι αλληλουχίες βάσεων του φυσιολογικού γονιδίου (που εντοπίζεται 
στο 1ο χρωμόσωμα του ανθρώπου) και οι δύο μεταλλαγμένες παραλλαγές του. Κάθε παραλλαγή προκαλείται από 
μία μετάλλαξη. 
Η αλληλουχία των αλληλόμορφων, που προέκυψαν από τη cDNA βιβλιοθήκη, είναι: 
 

Φυσιολογικό αλληλόμορφο 

 
 

Αλληλόμορφο για μειωμένη ενεργότητα ενζύμου 

 
 

Αλληλόμορφο για έλλειψη ένζυμου 

 
 
α. Ποιες άλλες γενετικές ασθένειες γνωρίζετε ότι οφείλονται σε έλλειψη ενζύμου; 
β. Να εξηγήσετε τη μετάλλαξη που συνέβη σε καθένα από τα μεταλλαγμένα αλληλόμορφα. 
γ. Πώς ονομάζονται οι τρεις παραλλαγές του γονιδίου για το ένζυμο; Ποιες άλλες ασθένειες του ανθρώπου 
γνωρίζετε ότι οφείλονται σε παραλλαγές ενός γονιδίου; 
δ. Στην οικογένεια που απεικονίζεται στο δένδρο μελετήθηκε η κληρονομικότητα της ενεργότητας του ενζύμου. Τα 
άτομα με πλήρη χρωματισμό πάσχουν από έλλειψη ενζύμου, ενώ τα άτομα που είναι χρωματισμένα κατά το ήμισυ 
εμφανίζουν μειωμένη ενεργότητα του ενζύμου. 

 
Να εξηγήσετε τον τύπο κληρονομικότητας των αλληλόμορφων για τη σύνθεση του ενζύμου, να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας και να γράψετε τους γονότυπους όλων των ατόμων του δένδρου. (μονάδες 18) 
 
 

Καλή επιτυχία! 


