
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Δομή που αποτελείται από DNA και πρωτεΐνες είναι: 

α. το ριβόσωμα 

β. το ινίδιο χρωματίνης 

γ. το πολύσωμα 

δ. το πριμόσωμα 

Μονάδες 5 

Α2. Αν σε πυρήνα γαμετικού κυττάρου μετρήθηκαν 10 μόρια DNA τότε το 

συνολικό DNA μεταφασικού κυττάρου του ίδιου οργανισμού θα 

περιλαμβάνει: 

 α. 20 μόρια DNA 

 β. 40 μόρια DNA   

 γ. 40 χρωμοσώματα 

 δ. παραπάνω από 40 μόρια DNA 

Μονάδες 5 

Α3. Απώλεια της αιμοσφαιρίνης HbA παρατηρείται: 

 α. όταν ένα έμβρυο πάσχει από β-θαλασσαιμία 

 β. όταν ένας ενήλικας είναι φορέας β-θαλασσαιμίας 

 γ. φυσιολογικά σε ένα έμβρυο 

 δ. φυσιολογικά σε έναν ενήλικα 

Μονάδες 5 

Α4. Σμήμα χλωροπλαστικού DNA κόβεται 3 φορές με περιοριστική 

ενδονουκλεάση. Θα προκύψουν: 

 α. 4 θραύσματα 

 β. 3 θραύσματα 

 γ. 5 θραύσματα 

 δ. κανένα θραύσμα 

Μονάδες 5 
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Α5. Άτομο με  σύνδρομο Klinefelter θα εμφανίζει στα σωματικά του κύτταρα 

 α. 45 αυτοσωμικά χρωμοσώματα 

 β. 2 φυλετικά χρωμοσώματα 

 γ. 47 συνολικά χρωμοσώματα 

 δ. 1 Χ χρωμόσωμα 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. τον παρακάτω πίνακα να ταιριάξετε κάθε όρο από τη ΣΗΛΗ Ι σε έναν 

όρο από την ΣΗΛΗ ΙΙ 

ΣΗΛΗ Ι ΣΗΛΗ ΙΙ 

1. Αλφισμός Α. Έλλειψη γονιδίου 

2. ύνδρομο Turner Β. Έλλειψη τμήματος 

χρωμοσώματος 

3. Ρετινοβλάστωμα Γ. Έλλειψη ενζύμου 

4. ύνδρομο φωνή της γάτας Δ. Έλλειψη χρωμοσώματος 

5. Δρεπανοκυτταρική αναιμία Ε. Έλλειψη αιμοσφαιρίνης 

Μονάδες 5 

Β2. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο διπλασιασμού σε 

μια καλλιέργεια; 

Μονάδες 8 

Β3. Ποια είναι η χρησιμότητα των ιών στην βιολογία; 

Μονάδες 10 

Β4. Πως έγινε η κλωνοποίηση της Dolly; 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Φυσιολογική γυναίκα της οποίας ο πατέρας πάσχει από 

δρεπανοκυτταρική αναιμία θέλει να κάνει παιδί.  

α. Πιστεύετε ότι πρέπει να επισκεφθεί γενετιστή;  

Ο υποψήφιος σύζυγός της πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία αλλά έχει 

υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία.  

β. ε τι τύπο γονιδιακής θεραπείας πιστεύετε ότι υποβλήθηκε ο σύζυγος;  



 

 

γ. Αν αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδί ποιες είναι οι πιθανότητες το παιδί 

να πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

δ. Πως μπορεί να διαπιστωθεί κατά την διάρκεια της κύησης αν τελικά το 

παιδί πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία; 

Μονάδες 18 (4+4+6+4) 

Γ2. Περιγράψτε τι είναι ένα γονίδιο. 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Δ 
τη γάτα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων που ευθύνεται για 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το χρώμα και το μήκος του τριχώματος. 
Ανάμεσά τους υπάρχει ένα γονίδιο το οποίο ελέγχει τις καφέ αποχρώσεις. Σο 
επικρατές αλληλόμορφο Β όταν εκφράζεται οδηγεί σε μαύρο χρώμα 
τριχώματος, ενώ τα αλληλόμορφα b και bL έχουν ως αποτέλεσμα καφέ και 
κανελί χρώμα αντίστοιχα.  

Από τις πολλαπλές διασταυρώσεις μιας μαύρης με μια καφέ γάτα (i) 
μπορεί να προκύψει μαύρη, καφέ ή κανελί γάτα, ενώ από τις πολλαπλές 
διασταυρώσεις μιας κανελί με μια άλλη κανελί γάτα (ii) μπορούν να 
προκύψουν μόνο κανελί γατάκια. 
Δ1. Να εντοπίσετε τη σχέση ανάμεσα στα Β, b  και bL γονίδια.  

Μονάδες 8 
Άλλα γονίδια ελέγχουν πιο ιδιαίτερους φαινότυπους όπως την ύπαρξη 
ραβδώσεων η οποία ελέγχεται από το γονίδιο Αγκούτι. Σο επικρατές γονίδιο Α 
οδηγεί σε τρίχωμα με ραβδώσεις, ενώ το αλληλόμορφο α οδηγεί σε τρίχωμα 
χωρίς ραβδώσεις.  

Σέλος το μήκος του τριχώματος ελέγχεται από τα αλληλόμορφα L, μακρύ 
τρίχωμα και  l, κοντό τρίχωμα.  
Από τη διασταύρωση Μαύρου γάτου με μακρύ τρίχωμα με γάτα που είναι 

καφέ και έχει επίσης μακρύ τρίχωμα η αναλογία στους απογόνους είναι: 

6 Μαύρο με μακρύ τρίχωμα 
3 Καφέ με μακρύ τρίχωμα 
2 Μαύρο με κοντό τρίχωμα 
1 Καφέ με κοντό τρίχωμα 
3 Κανελί με μακρύ τρίχωμα 
1 Κανελί με κοντό τρίχωμα 
 
 



 

 

 
 
Δ2. Να κάνετε την παραπάνω διασταύρωση. Με ποιον τρόπο μεταβιβάζεται 
το χαρακτηριστικό μακρύ και κοντό τρίχωμα στις γάτες. 

Μονάδες 10 
Από τη διασταύρωση γάτας καφέ με ραβδώσεις με γάτα κανελί χωρίς 
ραβδώσεις προκύπτουν απόγονοι με τα παρακάτω χρώματα: 
1: Καφέ με ραβδώσεις 
1: κανελί χωρίς ραβδώσεις 
 
Δ3. Για τα παραπάνω ζεύγη των χαρακτηριστικών ισχύουν οι νόμοι του 
Μέντελ; 

Μονάδες 7 
 

                                                            ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β,      Α2. δ,       Α3. γ,       Α4. α,        Α5. Γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 1-Γ,      2-Δ,      3-Α,     4-Β,      5-Ε 

 

Β2. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 112 του χολικού Βιβλίου από 

«Οι παράγοντες που επηρεάζουν…» ως «…σε θερμοκρασία μικρότερη των 

20οC.» 

 

Β3. Οι ιοί παρά τη μολυσματικότητά τους και έχουν αποδειχθεί πολύτιμα 

εργαλεία στη βιολογία για τους εξής λόγους: Χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα 

των Hershey & Chase προκειμένου να επιβεβαιωθεί οριστικά ο ρόλος του 

DNA ως φορέας της γενετικής πληροφορίας. Σο DNA των φάγων 

χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης στην τεχνολογία 

ανασυνδυασμένου DNA. Η αντίστροφη μεταγραφάση των ιών 

χρησιμοποιείται στην κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης. Η ανακάλυψη των ιών 

με RNA ως γενετικό υλικό οδήγησε στην αναθεώρηση του κεντρικού 

δόγματος. Οι ιοί αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην γονιδιακή θεραπεία, αν 

και συγχρόνως έναν παράγοντα που ενδεχομένως θα περιορίσει τη χρήση 

της γονιδιακής θεραπείας στο μέλλον. 

 



 

 

 

 

Β4. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 142 του χολικού Βιβλίου από 

«Σο 1997, όταν οι ερευνητές...» ως «…η οποία γέννησε τη Dolly» 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Γνωρίζουμε από τη θεωρία πως η δρεπανοκυτταρική αναιμία εμφανίζει 

υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Εφόσον η γυναίκα είναι φυσιολογική 

αλλά ο πατέρας της πάσχει από την ασθένεια, τότε αυτή θα έχει 

«κληρονομήσει» το υπολειπόμενο βs γονίδιο από τον πατέρα της οπότε είναι 

φορέας της ασθένειας. Επομένως υπάρχουν δυο λόγοι για να επισκεφθεί τον 

γενετιστή 

i. είναι φορέας κληρονομικής ασθένειας 

ii. στην οικογένειά της υπάρχει ιστορικό κληρονομικής ασθένειας  

β. Σα κύτταρα του αιμοποιητικού συστήματος μπορούν να τροποποιούνται 

γενετικά να αναπτύσσονται σε κυτταροκαλλιέργειες και να εισάγονται με 

ενδοφλέβια ένεση στον οργανισμό. Επομένως ο τύπος γονιδιακής θεραπείας 

στην οποία ενδεχομένως υποβλήθηκε ο σύζυγος είναι η ex vivo γονιδιακή 

θεραπεία. 

γ. Γνωρίζουμε πως με τις μεθόδους της γονιδιακής θεραπείας δεν γίνεται 

αντικατάσταση του μεταλλαγμένου γονιδίου στα κύτταρα του οργανισμού, 

αλλά ενσωμάτωση του φυσιολογικού αντιγράφου στο γονιδίωμα 

συγκεκριμένων σωματικών κυττάρων. υνεπώς δεν μεταβιβάζεται στους 

απογόνους. Με βάση τα παραπάνω ο σύζυγος θα θεωρηθεί ομόζυγος για το 

υπολειπόμενο αλληλόμορφο που σχετίζεται με την δρεπανοκυτταρική 

αναιμία. Με β συμβολίζουμε το φυσιολογικό επικρατές αλληλόμορφο που 

είναι υπεύθυνο για την σύνθεση των φυσιολογικών β αλυσίδων και με βs το 

μεταλλαγμένο υπολειπόμενο αλλληλόμορφο υπεύθυνο για την 

δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

Από το ερώτημα α. προκύπτει πως η σύζυγος είναι φορέας της ασθένειας, ενώ 

ο σύζυγος πάσχει από την ασθένεια, επομένως η διασταύρωση έχει ως εξής: 

     ββs   x   βsβs 

γαμέτες     β, βs /    βs 

απόγονοι: ββs, βsβs 

Επομένως υπάρχει 50% πιθανότητα το παιδί να πάσχει. 

Σο παραπάνω αποτέλεσμα προέκυψε με βάση τον πρώτο νόμο του Μέντελ. 

 



 

 

 

δ. Κατά την διάρκεια της κύησης η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο με 

προγεννητικό έλεγχο. Ανάλογα με την εβδομάδα της κύησης μπορεί να γίνει 

αμνιοπαρακέντηση, ή λήψη χοριακών λαχνών. Οι μέθοδοι αυτοί 

περιγράφονται στο χολικό Βιβλίο στις σελίδες 103, 104 από «τις 

περιπτώσεις που εμφανίζεται αυξημένη πιθανότητα…» ως «… τη δυνατότητα 

πιο έγκαιρης διάγνωσης» 

Οι μέθοδοι που μπορούν να συμβάλλουν στην διάγνωση της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας περιγράφονται στη σελίδα 103 του χολικού 

Βιβλίου, από «Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία…» ως «… τον εντοπισμό 

του μεταλλαγμένου γονιδίου βs». Ωστόσο σε ένα έμβρυο δεν εκφράζονται τα 

γονίδια που κωδικοποιούν τις β αλυσίδες εφόσον το έμβρυο διαθέτει μόνο 

HbF και καθόλου HbA. Επομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδείκνυται 

μόνο ο εντοπισμός του μεταλλαγμένου γονιδίου βs για τη διάγνωση της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. 

Γ2. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή του γονιδίου περιλαμβάνει αναφορά σε 3 

διαφορετικά κεφάλαια. Η αρχική αναφορά γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο όπου 

ως γονίδια ορίζονται λειτουργικές μονάδες στις οποίες οργανώνεται η 

γενετική πληροφορία. Δεύτερη αναφορά γίνεται στη σελίδα 35 στο δεύτερο 

κεφάλαιο, όπου ως γονίδιο ορίζεται τμήμα γονιδίου με συγκεκριμένη 

ακολουθία, το οποίο μέσω της μεταγραφής και της μετάφρασης καθορίζει  τη 

σειρά των αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη. Σέλος πρέπει να γίνει αναφορά και στο 

πέμπτο κεφάλαιο και την έννοια του αλληλόμορφου γονιδίου, δηλαδή τα 

γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση στα ομόλογα χρωμοσώματα και 

ελέγχουν την ίδια ιδιότητα. 

  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Παρατηρούμε ότι από τις διασταυρώσεις ανάμεσα σε 2 κανελί γάτες 

προκύπτουν μόνο κανελί, γεγονός που σημαίνει πως το κανελί είναι 

υπολειπόμενο των υπόλοιπων αλληλόμορφων και η διασταύρωση θα είναι   
bLbL  x  bLbL 

Επίσης εφόσον από τη διασταύρωση καφέ και μάυρης γάτας προκύπτουν 

κανελί, καφέ και μαύροι απόγονοι και θεωρώντας ως δεδομένο πως το Β είναι 

επικρατές μπορούμε να καταλάβουμε πως τα άτομα που διασταυρώθηκαν 

είναι ετερόζυγα και το αλληλόμορφο για το καφέ χρώμα είναι υπολειπόμενο 

έναντι του μαύρου, και επικρατές έναντι του κανελί. Η διασταύρωση δε είναι 

ΒbL  x  bbL   



 

 

 

Δ2. Παρατηρούμε πως αν διασταυρωθούν 2 γάτες με μακρύ τρίχωμα 

προκύπτουν απόγονοι με κοντό και μακρύ τρίχωμα, επομένως 

καταλαβαίνουμε πως το μακρύ τρίχωμα είναι επικρατές έναντι του κοντού. 

Δηλαδή: L επικρατές αλληλόμορφο υπεύθυνο για το μακρύ τρίχωμα και l 

υπολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για το κοντό τρίχωμα. 

Για το χρώμα του τριχώματος ισχύει ότι και παραπάνω. Η διασταύρωση 

δηλαδή θα γίνει ανάμεσα σε 2 άτομα με γονότυπο: 

 

 

ΒbLLl  x  bbLLl 

           Γαμέτες  ΒL, Βl, bLL, bLl    /   bl, bL, bLl, bLL 

 BL Bl      bLL      bLl 

bL BbLL BbLl bLbLL bLbLl 

Bl BbLl Bbll bLbLl bLbll 

bLL BbLLL BbLLl bLbLLL bLbLLl 

bLl BbLLl BbLll bLbLLl bLbLll 

 
Οι φαινοτυπικές αναλογίες από την παραπάνω διασταύρωση συμπίπτουν με 

την εκφώνηση, οπότε η εκτίμησή μας είναι σωστή. Σα παραπάνω προέκυψαν 

με βάση τον πρώτο και δεύτερο νόμο του Μέντελ. 

 
Δ3. Γνωρίζουμε από την εκφώνηση πως το γονίδιο για τις ραβδώσεις 
επικρατεί έναντι αυτού για την απώλεια ραβδώσεων. Επομένως εφόσον στους 
απογόνους έχουμε γατιά με και χωρίς ραβδώσεις, τα άτομα της πατρικής 
γενιάς είναι ομόζυγο για το α το ένα και ετερόζυγο το άλλο. Σο ίδιο ισχύει και 
για το χρώμα όπου το ένα άτομο είναι ετερόζυγο bbL και το άλλο ομόζυγο 
bLbL  
Οπότε η διασταύρωση είναι bbLAa  x   bLbLaa 
Κάνοντας όμως αυτή τη διασταύρωση παρατηρούμε πως οι φαινοτυπικές 
αναλογίες που δίνονται από την εκφώνηση δεν επαληθεύονται. Σα πιθανά 
αίτια είναι 2: 1.υπάρχει στον γονότυπο των ατόμων θνησιγόνο αλληλόμορφο, 
που όμως δεν επαληθεύεται μιας και όλοι οι φαινότυποι εκδηλώνονται, οπότε  



 

 

 
 
άτοπο. 2. δεν επαληθεύονται οι αναλογίες επειδή δεν ισχύει ο 2ος νόμος του 
Μέντελ γιατί τα γονίδια βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα.    
 
Δηλαδή, διασταύρωση: 
  
 

  b  bL    x     bL  bL   

  A  a             a    a 
 
 bA      bLa      

bLa bAbLa bLabLa 

 
Οπότε έτσι επαληθεύονται οι αναλογίες που δίνονται από την άσκηση. 

Δηλαδή ισχύει ο πρώτος, αλλά όχι ο δεύτερος νόμος του Μέντελ. 

Σχόλιο: ε ερωτήματα με μακροσκελείς αιτιολογήσεις όπως αυτές στο Δ θέμα 

είναι συχνό φαινόμενο να δοθεί με τέλεια αιτιολόγηση αλλά να αμελήσει ο 

υποψήφιος να δώσει την τελική απάντηση. Είναι σημαντικό να δίνεται η 

δέουσα προσοχή και στην απάντηση του ερωτήματος και όχι μόνο στην 

αιτιολόγηση, καθώς αυτό μπορεί να στοιχίσει «πολύτιμες μονάδες»! 

 
Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 
Ε. Ανδρώνης, Α.Μαρή 

 


