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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Η αναλογία Α+G/T+C στο γενετικό υλικό ενός ιού είναι ίση με 2/3. Ο ιός 

μπορεί να είναι: 

α. ο φάγος λ. 

β. ο ιός της πολιομυελίτιδας. 

γ. φορέας κλωνοποίησης σε γονιδιωματική βιβλιοθήκη. 

δ. φορέας κλωνοποίησης στη γονιδιακή θεραπεία. 

Μονάδες 5 

Α2. Κατά την αντιγραφή του γενετικού υλικού ενός ιού που μολύνει 

βακτήρια, όπως ο φάγος λ, απαραίτητο ένζυμο είναι: 

α. η αντίστροφη μεταγραφάση. 

β. οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες. 

γ. η DNA δεσμάση. 

δ. η RNA πολυμεράση. 

Μονάδες 5 

Α3. Μετάλλαξη σε γονίδιο προκαλεί ελάχιστη επίδραση στο πρωτεϊνικό 

προϊόν της έκφρασής του. Η μετάλλαξη μπορεί να οφείλεται σε: 

α. έλλειψη μίας βάσης. 

β. προσθήκη δύο βάσεων. 

γ. διπλασιασμό ενός κωδικονίου. 

δ. έλλειψη της αλληλουχίας του 5΄ αμετάφραστου άκρου. 

Μονάδες 5 

Α4. Υγιείς γονείς γέννησαν υγιές κορίτσι. Η πιθανότητα το κορίτσι να είναι 

φορέας μίας ασθένειας προσδιορίστηκε σε 50%. Το γονίδιο που ευθύνεται για 

την ασθένεια κληρονομείται με: 

α. αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 

β. αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας. 

γ. φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 

δ. αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 
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Μονάδες 5 

Α5. Στο γενετικό υλικό ενός φυτού Bt υπάρχει γενετικό υλικό από: 

α. δύο είδη βακτηρίων και ένα φυτικό είδος. 

β. ένα είδος βακτηρίου και ένα φυτικό είδος. 

γ. ένα είδος βακτηρίου και δύο φυτικά είδη. 

δ. δύο είδη βακτηρίων και δύο φυτικά είδη. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Με βάση την σύγχρονη γνώση για την οργάνωση του προκαρυωτικού 

DNA προτείνετε μια πιθανή ερμηνεία για τον μετασχηματισμό των 

πνευμονιόκοκκων στο πείραμα του Griffith. 

Μονάδες 6 

Β2. Περιγράψτε τις φάσεις από τις οποίες περνάει ένας μικροοργανισμός σε 

μια κλειστή καλλιέργεια. 

Μονάδες 5 

Β3. Τι είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και ποιες είναι οι 

εφαρμογές της; 

Μονάδες 6 

Β4. Σε ποιες περιπτώσεις οι μεταλλάξεις δεν είναι βλαβερές. 

Μονάδες 4 

Β5. Ποια αλληλόμορφα χαρακτηρίζονται ως θνησιγόνα και πως μεταβάλλουν 

τις αναλογίες που προκύπτουν από τους νόμους του Μέντελ; 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας της Όλγας και του Μάριου. 

Ο Μάριος πάσχει από σύνδρομο Klinefelter και είναι ετερόζυγος για το 

αλληλόμορφο της μερικής αχρωματοψίας στο πράσινο και κόκκινο χρώμα. Τα 

σκιασμένα μέλη της οικογένειας εμφανίζουν μερική αχρωματοψία.   

 
Να απαντήσετε στα ερωτήματα: 

Όλγα   

Νίκος 

1 2 3 4 

Μάριος   

Μαρία 
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1. Πόσα μόρια DNA και πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν σε ένα σωματικό 
κύτταρο του Μάριου που βρίσκεται στη μετάφαση; 
2. Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο μέγιστος αριθμός χρωμοσωμάτων που 
έχει κληρονομήσει ο Μάριος από τη Μαρία; 
3. Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο μέγιστος αριθμός χρωμοσωμάτων που 
έχει κληρονομήσει ο Μάριος από το άτομο 1; 
4. Ποιο από τα άτομα 1 και 2 είναι δυνατό να μην έχει κληροδοτήσει κανένα 
χρωμόσωμα στον Μάριο;  
5. Η Όλγα είναι άτομο με φυσιολογικό φαινότυπο. Ποια είναι η πιθανότητα η 
Όλγα να είναι φορέας της αχρωματοψίας; 
6. Πώς θα άλλαζαν οι απαντήσεις σας στα ερωτήματα i έως iv, εάν αυτά 
αφορούσαν την Όλγα και αυτή ήταν άτομο με σύνδρομο Turner και μερική 
αχρωματοψία;  

Μονάδες 12 

Γ2. Ο ανιχνευτής Α αποτελεί αλληλουχία βάσεων που συνδέεται με το 

κεντρομερίδιο του 21ου χρωμοσώματος, ενώ ο ανιχνευτής Β υβριδοποιεί 

υπολειπόμενο φυλοσύνδετο γονίδιο που επιφέρει μειωμένη άμυνα έναντι 

των λοιμώξεων. Ο ανιχνευτής Γ συνδέεται με την αλληλουχία του επικρατούς 

γονιδίου που ευθύνεται για την ασθένεια του Huntington και εντοπίζεται στο 

4ο χρωμόσωμα, ενώ ο Δ συνδέεται με αλληλουχία του γονιδίου που 

ευθύνεται για την κυστική ίνωση, το οποίο βρίσκεται στο 7ο χρωμόσωμα. Από 

χρωμοσωμικά παρασκευάσματα σωματικών κυττάρων (αρχή μεσόφασης) 

τεσσάρων ατόμων που μελετήθηκαν ως προς τη σύνδεσή τους με τους εν 

λόγω ανιχνευτές, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Αριθμός υβριδοποιημένων μορίων για το 

διπλοειδές γονιδίωμα κάθε ατόμου 

 Α Β Γ Δ 

Μαρία 3 - - 1 

Μιχάλης 2 1 - 2 

Ανδρέας 2 2 - - 

Ελένη 2 2 1 1 

Α. Να προσδιορίσετε την πιθανή γενετική ανωμαλία και τον γονότυπο κάθε 

ατόμου. 

Β. Εάν είναι γνωστό ότι οι γονείς του Ανδρέα είναι φυσιολογικοί, να 

προτείνετε έναν μηχανισμό που αν αιτιολογεί τη γέννησή του. 
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Γ. Ανάλογη μελέτη παρασκευάσματος χρωμοσωμάτων ενός ακόμη ατόμου 

έδειξε ότι ο ανιχνευτής Α συνδέεται σε 2 θέσεις, ο Β δεν συνδέεται, ενώ ο Γ 

συνδέεται στο 7ο και ο Δ στο 4ο χρωμόσωμα. Τι είδους ανωμαλία 

χαρακτηρίζει το άτομο αυτό; 

Μονάδες 13 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται το φυσιολογικό χρωμόσωμα 9 και το 

φυσιολογικό χρωμόσωμα 22 του ανθρώπου. Στο χρωμόσωμα 9 φαίνεται το 

πρωτο-ογκογονίδιο Α που ευθύνεται για την παραγωγή μίας πρωτεΐνης 

υπεύθυνης για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Στο χρωμόσωμα 12 φαίνεται 

το ογκοκατασταλτικό γονίδιο Β υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός πρωτεϊνικού 

παράγοντα που φυσιολογικά προκαλεί την παύση της έκφρασης του γονιδίου 

Α, όταν είναι απαραίτητο. Στο ίδιο χρωμόσωμα απεικονίζεται το γονίδιο Γ, το 

οποίο κωδικοποιεί πρωτεΐνη απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του 

κυττάρου σε μεγάλες ποσότητες και εκφράζεται διαρκώς σε φυσιολογικά 

κύτταρα. 

 
Σε δύο άτομα (άτομο Κ και Λ) που εμφάνισαν καρκίνο μελετήθηκε η δομή των 

χρωμοσωμάτων 9 και 12 σε ορισμένα καρκινικά κύτταρά τους και τα 

αποτελέσματα φαίνονται στα σχήματα:  

ΑΤΟΜΟ Κ:        

  

 

Χρωμόσωμα 9 Γονίδιο Α 

Υποκινητής γονιδίου Α 

 Υποκινητής γονιδίου Γ 

Γονίδιο Γ Χρωμόσωμα 12 

Υποκινητής γονιδίου Γ 

Γονίδιο Γ Γονίδιο Β 

Χρωμόσωμα 9 

Υποκινητής γονιδίου Α 

Γονίδιο Α 
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ΑΤΟΜΟ Λ: 

  

Να παρατηρήσετε το σχήμα και να εξηγήσετε τον μηχανισμό που οδήγησε 

στην εμφάνιση καρκίνου σε κάθε ένα από τα άτομα Κ και Λ.  

Μονάδες 25 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β, Α2. γ,  Α3. γ, Α4. γ, Α5. Δ 

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Γνωρίζουμε πως το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών οργανισμών 

αποτελείται από ένα δίκλωνο κυκλικό μόριο DNA, που αποτελεί το κύριο 

γενετικό υλικό. Σε πολλά βακτήρια υπάρχουν μικρότερα επίσης κυκλικά 

δίκλωνα μόρια, τα πλασμίδια τα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να 

ανταλλάσσουν γενετική πληροφορία με γειτονικά βακτήρια και να τα 

μετασχηματίζουν προσδίδοντάς τους καινούριες ιδιότητες. Στο πείραμα του 

Griffith τα αδρά βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε λεία μετά την 

αλληλεπίδρασή τους με τα πεθαμένα λεία. Επομένως μια πιθανή εξήγηση 

μπορεί να αποτελεί η μεταφορά της πληροφορίας με τη «βοήθεα» ενός 

πλασμιδίου.  

 
Β2. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 114-115 του Σχολικού Βιβλίου, 

από «Κλειστή καλλιέργεια: Σ’ αυτόν τον τύπο ζύμωσης…» ως «…ο αριθμός 

των μικροοργανισμών μειώνεται.» 
 

Β3. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στην σελίδα 65 του Σχολικού Βιβλίου, από 

«Η μέθοδος αλυσιδωτής πολυμεράσης…» ως «…DNA από απολιθώματα.» 

 

Χρωμόσωμα 9 Γονίδιο Γ 

Υποκινητής γονιδίου Α 

Υποκινητής γονιδίου Γ 

Γονίδιο Α Χρωμόσωμα 12 Γονίδιο Β 
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Β4. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στην σελίδα 95 του Σχολικού Βιβλίου, από 

«Μολονότι οι περισσότερες μεταλλάξεις…» ως «…αλλά και στις υπόλοιπες.» 

 
Β5. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στην σελίδα 80 του Σχολικού Βιβλίου, από 

«Τα γονίδια αρχίζουν τη λειτουργία τους…» ως «…να μην επιβιώνει μέχρι τη 

γέννηση.» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  1. 94 μόρια DNA και 47 χρωμοσώματα  

2. 23 και 24 αντίστοιχα 

3. 1 και 24 αντίστοιχα  

4. το 3   

5. 50%  

6. Για το 1: 90 μόρια DNA και 45 χρωμοσώματα,  

Για το 2: Η Όλγα έχει κληρονομήσει 23 χρωμοσώματα από τη Μαρία,  

Για το 3: 0 και 22 αντίστοιχα, 

Για το 4: το 3. 

 

Γ2. Α. Η Μαρία πάσχει από σύνδρομο Down και είναι φορέας του γονιδίου 

για την κυστική ίνωση. Ο Μιχάλης εμφανίζει μειωμένη άμυνα έναντι των 

λοιμώξεων και κυστική ίνωση. Ο Ανδρέας είναι άτομο με Klinefelter και 

μειωμένη άμυνα. Η Ελένη εμφανίζει επίσης μειωμένη άμυνα και νόσο του 

Huntington, ενώ είναι ετερόζυγη για το γονίδιο της κυστικής. 

Β. Μη διαχωρισμός χρωματίδων του Χ χρωμοσώματος της μητέρας του 

Ανδρέα κατά τη 2η μειωτική διαίρεση. 

Γ. Πρόκειται για αμοιβαία μετατόπιση τμημάτων χρωμοσωμικού υλικού 

μεταξύ 4ου και 7ου χρωμοσώματος. Το άτομο πιθανόν εμφανίζει φυσιολογικό 

φαινότυπο. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο άτομο Κ έχει συμβεί έλλειψη του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Β από το 

12ο χρωμόσωμα. Στο άτομο Λ έχει συμβεί αμοιβαία μετατόπιση τμήματος των 

χρωμοσωμάτων 9 στο 12. Ως αποτέλεσμα το πρωτο-ογκογονίδιο Α έχει 

συνδεθεί με τον υποκινητή του γονιδίου Γ, στον οποίο συνδέεται συνεχώς η 
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RNA πολυμεράση και κατά συνέπεια μεταγράφεται συνεχώς, υπερλειτουργεί 

και μετατρέπεται σε ογκογονίδιο.  

 

 

Σχόλιο:  Στην θεματολογία των πανελληνίων εξετάσεων εμφανίζονται με 

αυξημένη συχνότητα θέματα που εξαρτώνται από την σωστή ερμηνεία ενός 

σχήματος όπως το Θέμα Δ. Αυτά τα θέματα απαιτούν καλή γνώση της θεωρίας  

και προσεκτική παρατήρηση του σχήματος ώστε να ερμηνευτούν σωστά τα 

δεδομένα και ο υποψήφιος να καταλήξει στο σωστό συμπέρασμα. 
 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α.Μαρή 
 
 


