
  

 
1 

            

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Η Άννα και ο Ευτύχης είναι φυσιολογικά άτομα. Από τη Άννα και τον 

Ευτύχη απομονώνεται το 8ο ζεύγος χρωμοσωμάτων τους. Τα χρωμοσώματα 

αυτά: 

Α. περιέχουν -σημείο προς σημείο ίδιες γενετικές θέσεις         

Β. παρουσιάζουν ίδιες ζώνες Giemsa 

Γ. περιέχουν ίδιο αριθμό γονιδίων            

Δ. όλα τα προηγούμενα είναι σωστά 

Μονάδες 5 

 

Α2. Δύο γονείς είναι ετερόζυγοι για το ίδιο θνησιγόνο γονίδιο. Η πιθανότητα 

από αυτούς να γεννηθεί απόγονος με ίδιο γονότυπο με αυτούς είναι: 

Α. 1/4   

Β. 2/3   

Γ. 3/4   

Δ. 100% 

Μονάδες 5 

 

Α3. . Ένζυμο το οποίο δεν συμμετέχει στην κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης 

είναι η: 

Α. DNA δεσμάση      

Β. DNA ελικάση   

Γ. αντίστροφη μεταγραφάση     

Δ. DNA πολυμεράση 
Μονάδες 5 

 

Α4. Σύνθεση RNA χωρίς να συμβαίνει η διαδικασία της μεταγραφής 

συμβαίνει κατά: 

Α. Την αντίστροφη μεταγραφή    

Β. Την αντιγραφή 

Γ. Τη σύνεση rRNA      

Δ. Τη μετάφραση 

Μονάδες 5 
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Α5 Ριβόσωμα βακτηρίου αποτελείται από 5 είδη rRNA και 4 πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες, εκ των οποίων οι δύο είναι όμοιες. Ο αριθμός των γονιδίων που 

είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση του ριβοσώματος είναι: 

Α. 5   

Β. 7   

Γ. 8   

Δ. 10 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και ποιες είναι οι 

εφαρμογές της; 
Μονάδες 5 

Β2. Περιγράψτε τον δεσμό με τον οποίο ενώνονται δυο διαδοχικά 

νουκλεοτίδια στα πρωταρχικά τμήματα RNA. 
Μονάδες 8 

Β3. Η Βιοτεχνολογία μεταξύ άλλων συνέβαλε στην ιατρική με την ανάπτυξη 

μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης. Περιγράψτε δύο τέτοια παραδείγματα. 
Μονάδες 8 

Β4. Τι είναι τα θνησιγόνα αλληλόμορφα και πως τροποποιούν τις αναλογίες 

που προκύπτουν από τους νόμους του Μέντελ; 

Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Για την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης σε ένα τροποποιημένο 

βακτήριο χρησιμοποιείται η αλληλουχία από cDNA βιβλιοθήκη αντί για 

γονιδιωματική. Αναφέρετε δυο πιθανούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει 

αυτό. 

Μονάδες 8  

Γ2. Η ακολουθία βάσεων αποτελεί μόριο mRNA που απομονώθηκε από 

κύτταρο και με την τεχνική της cDNA βιβλιοθήκης θα χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή πεπτιδίου σε βακτήρια. 

5΄AΑAUCGAUUGAUGGAGAGACCUUAUUACGAUUAGGAUAUCGAUUA3΄ 

 

 



 

 

Α. Να γράψετε την αλληλουχία βάσεων στο δίκλωνο DNA που παράγεται από 

αυτό το μόριο και να σημειώσετε με ένα βέλος στην αλληλουχία που γράψατε  

την κατεύθυνση της αντίστροφης μεταγραφής. Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Β. Για την κλωνοποίηση του τμήματος αυτού χρησιμοποιήθηκε η 

περιοριστική ενδονουκλεάση Ζ, η οποία αναγνωρίζει μία αλληλουχία 6 

ζευγών βάσεων την οποία και κόβει μεταξύ 1ης και 2ης βάσης με κατεύθυνση 

5΄→3΄. Η Ζ κόβει κατάλληλα το δίκλωνο τμήμα DNA. Να γράψετε την 

αλληλουχία βάσεων που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση Ζ. 

Γ. Να γράψετε την αλληλουχία βάσεων στο τμήμα DNA που κόπηκε από τη Ζ. 

να μην αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 9 

 

Γ3. Στο παρακάτω γενεαλογικό δέντρο ποιος είναι ο μέγιστος και ποιος ο 

ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων που μπορεί να κληρονομήσει το άτομο 7 

από τα άτομα 1, 2, 3 και 4; Αν το δέντρο περιγράφει τη μεταβίβαση του 

αλφισμού και γνωρίζουμε πως τα άτομα 3, 4 και 5 είναι φορείς της ασθένειας, 

πως διαμορφώνονται τα παραπάνω αποτελέσματα; 

 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Άωρο γεννητικό κύτταρο ονομάζεται το κύτταρο που πρόκειται να διαιρεθεί 
με τη διαδικασία της μείωσης και να δημιουργηθούν γαμέτες. Τα κύτταρα που 
προκύπτουν μετά την 1η μειωτική διαίρεση ονομάζονται ενδιάμεσα κύτταρα. 
Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται τα χρωμοσώματα 6 και 20 σε άωρο γεννητικό 
κύτταρο ανθρώπου πριν την αντιγραφή του DNA. Τα γράμματα Α, Β, Γ, Ζ και 
Η αντιστοιχούν σε χρωμοσωμικά τμήματα. 
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Α. Να γράψετε πόσα χρωμοσώματα, πόσα μόρια DNA, πόσες χρωματίδες και 
πόσα κεντρομερίδια υπάρχουν σε ένα άωρο γεννητικό κύτταρο ανθρώπου τη 
στιγμή που ξεκινά η μείωση. 
Β. Να γράψετε πόσα χρωμοσώματα, πόσα μόρια DNA, πόσες χρωματίδες και 
πόσα κεντρομερίδια υπάρχουν σε ένα ενδιάμεσο κύτταρο ανθρώπου.  
Γ. Να εξηγήσετε εάν τα ενδιάμεσα κύτταρα είναι απλοειδή ή διπλοειδή. 
Δ. Σε άωρο γεννητικό κύτταρο συνέβη αμοιβαία μετατόπιση μεγάλων 
τμημάτων μεταξύ του 6ου και του 20ου χρωμοσώματος όπως φαίνεται στο 
σχήμα 2 
 Το κύτταρο μετά την αντιγραφή του DNA διαιρέθηκε με μείωση και 
προέκυψαν 6 είδη γαμετών. Να γράψετε τη χρωμοσωμική σύσταση των 
γαμετών αυτών ως προς τα χρωμοσωμικά τμήματα Α, Β, Γ, Ζ και Η. 

Μονάδες 25 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Γ,       Α2. Β,       Α3. Β,       Α4. Β,        Α5. Β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 65 του σχολικού βιβλίου από 

«Η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης…» ως «…στη μελέτη DNA 

από απολιθώματα.» 
 

Β2. Τα πρωταρχικά τμήματα RNA είναι μικρά μονόκλωνα τμήματα RNA που 

συντίθενται από το πριμόσωμα ώστε να ξεκινήσει η σύνθεση μιας θυγατρικής 

αλυσίδας κατά την αντιγραφή. Πρόκειται δηλαδή για μια αλυσίδα από 

ριβονουκλεοτίδια τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 3’–5’ φωσφοδιεστερικό 

δεσμό. Ο σχηματισμός αυτού του δεσμού περιγράφεται στη σελίδα 18 του 
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σχολικού βιβλίου από «Το DNA όπως και το RNA…» ως «…3’-5’ 

φωσφοδιεστερικός δεσμός.»  

  

Β3. Η βιοτεχνολογία συνέβαλλε στην Ιατρική, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη 

τεχνικών όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και τα 

μονοκλωνικά αντισώματα. Η PCR είναι μια τεχνική που μας επιτρέπει να να 

αντιγράψουμε επιλεκτικά εκατομμύρια φορές ειδικές αλληλουχίες DNA από 

ένα σύνθετο μίγμα μορίων. Μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται για τη διάγνωση 

ασθενειών όπως το AIDS. Τα μονοκλωνικά αντισώματα παράγονται από ένα 

κλώνο B-Λεμφοκυττάρων και γι αυτό έχουν εξειδίκευση σε ένα μόνο 

αντιγονικό καθοριστή και πολύ μεγάλη ευαισθησία. Επομένως μπορούν να 

ανιχνεύσουν στα υγρά του σώματος ουσίες που είναι υπεύθυνες για ποικίλες 

ασθένειες, ποικίλους μικροοργανισμούς, καθώς και τη διακύμανση της  

συγκέντρωσης διαφόρων προϊόντων του μεταβολισμού, η οποία μπορεί να 

προοιωνίζει τη πιθανότητα εμφάνισης κάποιας ασθένειας.    

Β4. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 80 του σχολικού βιβλίου, από 

«Τα γονίδια αρχίζουν νωρίς τη λειτουργία τους…» ως «…και συνεπώς να μην 

επιβιώνει μέχρι τη γέννηση.» 

 

  
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στη cDNA βιβλιοθήκη περιέχονται μόνο αντίγραφα των ώριμων mRNA 

ενός συγκεκριμένου κυτταρικού τύπου. Περιέχει δηλαδή μόνο εξώνια και 

καθόλου εσώνια, σε αντίθεση με τη γονιδιωματική βιβλιοθήκη. Επομένως 

δεδομένου ότι οι προκαρυωτικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν εσώνια και κατ 

επέκταση μηχανισμούς ωρίμανσης, αν χρησιμοποιούσαμε αλληλουχία από 

γονιδιωματική βιβλιοθήκη το τελικό πρωτεϊνικό προϊόν θα περιείχε και 

αμινοξέα που θα αντιστοιχούσαν στην αλληλουχία του εσωνίου. Επίσης η 

cDNA βιβλιοθήκη δεν περιέχει υποκινητές. Οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί 

έχουν μεγαλύτερη ποικιλία μεταγραφικών παραγόντων σε σχέση με τους 

προκαρυωτικούς. Γνωρίζουμε επίσης ότι μόνο ο σωστός συνδυασμός 

μεταγραφικού παράγοντα και υποκινητή μπορεί να οδηγήσει σε έκφραση του 

γονιδίου. Επομένως αν χρησιμοποιήσουμε τον υποκινητή του ευκαρυωτικού 

οργανισμού, στον οποίο φυσιολογικά παράγεται η φαρμακευτική πρωτεΐνη, 

είναι πιθανό να μην διαθέτει ο προκαρυωτικός οργανισμός τον σωστό 

μεταγραφικό παράγοντα προκειμένου να εκφραστεί το γονίδιο. Επομένως 

είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε μια αλληλουχία χωρίς υποκινητή, 
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ώστε να χρησιμοποιήσουμε, διαφορετικό υποκινητή, κατάλληλο για έκφραση 

στον προκαρυωτικό οργανισμό.     
Γ2. Α. Κατά την κατασκευή δίκλωνου DNA σε cDNA βιβλιοθήκη 

πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: 

• Απομόνωση ολικού ώριμου mRNA από το κυτταρόπλασμα. 

• Σύνθεση του συμπληρωματικού DNA (cDNA) με τη βοήθεια της 

αντίστροφης μεταγραφάσης και δημιουργία των υβριδικών μορίων cDNA-

mRNA. 

• Αποδιάταξη και απομάκρυνση του mRNA από τα υβριδικά μόρια με τη 

χρήση χημικών ουσιών οι οποίες διασπούν το mRNA και αποδιάταξη του 

mRNA από το cDNA με θέρμανση. 

• Σύνθεση της συμπληρωματικής DNA αλυσίδας με καλούπι το 

μονόκλωνο cDNA με τη δράση της DNA δεσμάσης. 

Η αλληλουχία βάσεων στο δίκλωνο μόριο είναι: 

(Ι)  3΄ TTTAGCTAACTACCTCΤCΤGGAATAATGCTAATCCTATAGCTAAT 5΄ 

(ΙΙ) 5΄ AΑATCGATTGATGGAGAGACCTTATTACGATTAGGATATCGATTA 3΄ 

Δεδομένου ότι η cDNA αλυσίδα είναι η Ι και η κατεύθυνση της αντίστροφης 

μεταγραφής είναι 5΄→3΄, η κατεύθυνση της αντίστροφης μεταγραφής 

υποδεικνύεται με το βέλος: 

 

(Ι)  3΄ TTTAGCTAACTACCTCΤCΤGGAATAATGCTAATCCTATAGCTAAT 5΄ 

(ΙΙ) 5΄ AΑATCGATTGATGGAGAGACCTTATTACGATTAGGATATCGATTA 3΄ 

Β. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα, τα οποία παράγονται από 

βακτήρια. Τα ένζυμα αυτά έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν μικρές, 

ειδικές αλληλουχίες δίκλωνου DNA (μήκους 4-8 ζευγών βάσεων), τις οποίες 

κόβουν σε καθορισμένες θέσεις.  

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες απομονώνονται από τα βακτήρια και 

χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για την κατασκευή ανασυνδυασμένων 

μορίων DNA, διότι κόβουν τμήματα DNA δημιουργώντας μονόκλωνες βάσεις 

από αζευγάρωτες βάσεις στα κομμένα άκρα. Η περιοριστική ενδονουκλεάση 

που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ανασυνδυασμένου DNA με αυτό 

το γονίδιο πρέπει να αναγνωρίζει την ειδική αλληλουχία δύο φορές και 

εκατέρωθεν της αλληλουχίας του γονιδίου που κωδικοποιεί την 

πολυπεπτιδική αλυσίδα. Αλληλουχία μήκους 6 ζευγών βάσεων που 

παρατηρείται εκατέρωθεν αυτού του τμήματος είναι:  

(Ι)  3΄ TTTAGCTAAC TACC TC ΤC ΤGGAATAATGCTAATCCTATAGCTAAT 5΄ 

(ΙΙ) 5΄ AΑATCGATTG ATGGAGAGACCTTATT ACGATTAGGATATCGATTA 3΄ 



 

 

 

Συνεπώς, η περιοριστική Ζ αναγνωρίζει την αλληλουχία: 5΄ ATCGAT 3΄ 

3΄ TAGCTA 5΄ 

Η αλληλουχία κόβεται από την Ζ ως εξής: 5΄ A       TCGAT 3΄ 

             3΄ TAGCT       A 5΄ 

Γ. Η αλληλουχία του τμήματος μετά την επίδραση της περιοριστικής 

ενδονουκελάσης Ζ είναι:  

5΄ TCGATTGATGGAGAGACCTTATTACGATTAGGATA 3΄ 

3΄            AACTACCTCΤCΤGGAATAATGCTAATC CTATAGCT 5΄ 
Γ3. Το άτομο 7 από κάθε έναν από τους 2 γονείς θα κληρονομήσει 22 

αυτοσωμικά και ένα φυλετικό χρωμόσωμα, συγκεκριμένα το Χ χρωμόσωμα 

από τον πατέρα 6 και το Χ από την μητέρα 5. Αντίστοιχα ο πατέρας 6 έχει 

κληρονομήσει ομοίως 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και 1 Υ από τον πατέρα  

 

του (3) και 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και 1 Χ από την μητέρα του (4). 

Επομένως ο 7 θα έχει κληρονομήσεις απαραιτήτως το Υ χρωμόσωμα από τον 

3, δηλαδή ο ελάχιστος αριθμός χρωμοσωμάτων θα είναι 1 ενώ ο μέγιστος 23. 

Αντίθετα από την 4 σίγουρα δεν θα έχει κληρονομήσει κανένα φυλετικό 

χρωμόσωμα, οπότε ο ελάχιστος αριθμός είναι 0 και ο μέγιστος 22. Ομοίως η 

μητέρα 5 έχει κληρονομήσει 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και 1 Χ από τον 

πατέρα της (1) και 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και 1 Χ από την μητέρα της 

(2). Επομένως τόσο από τον 1 όσο και από την 2, ο 7 θα έχει κληρονομήσει 

από 0 ως και 23 χρωμοσώματα. 

Το άτομο 6 πάσχει από κυστική ίνωση (αυτοσωμική υπολειπόμενη 

κληρονομικότητα) οπότε θα είναι ομόζυγο για το υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο. Αυτό σημαίνει πως το άτομο 7 σίγουρα θα έχει κληρονομήσει 

το υπολειπόμενο αλληλόμορφο το οποίο μπορεί να έχει προέλθει από 

οποιονδήποτε από τους 3 και 4. Επομένως εδώ δεν έχουμε κάποια 

διαφοροποίηση των παραπάνω αποτελεσμάτων. Το άτομο 7 εφόσον είναι 

υγιές και έχει σίγουρα ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο θα είναι φορέας της 

ασθένειας. Το άτομο 5 είναι φορέας της ασθένειας, επομένως θα έχει 

κληρονομήσει το φυσιολογικό επικρατές αλληλόμορφο από τον 1 και το 

υπολειπόμενο από την 2. Το φυσιολογικό θα το κληροδότησε στον 7, 

επομένως ο 7 σίγουρα θα κληρονόμησε το χρωμόσωμα με το φυσιολογικό 

αλληλόμορφο από τον 1, δηλαδή θα έχει κληρονομήσει 1 ως 23 

χρωμοσώματα και 0 ως 22 από την 2. 
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ΘΕΜΑ Δ   

Α. 46 χρωμοσώματα, 92 μόρια DNA, 92 χρωματίδες, 46 κεντρομερίδια. 

Β. 23 χρωμοσώματα, 46 μόρια DNA, 46 χρωματίδες και 23 κεντρομερίδια. 

Γ. Είναι κύτταρα απλοειδή, διότι τα ομόλογα χρωμοσώματα έχουν 

διαχωριστεί στην 1η μειωτική διαίρεση. 

Δ. Εξαιτίας της ανταλλαγής μεγάλου τμήματος μεταξύ των δύο 

χρωμοσωμάτων, το χρωμόσωμα με σύσταση ΑΒΗ μπορεί να συνδυαστεί με 

το φυσιολογικό 6ο χρωμόσωμα ΑΒΓ (1ος τρόπος) ή με το φυσιολογικό 20ο 

χρωμόσωμα ΖΗ (2ος τρόπος) και αντίστοιχα το χρωμόσωμα με σύσταση ΖΓ 

μπορεί να συνδυαστεί με το ΑΒΓ ή με το ΖΗ.  

Οι γαμέτες που παράγονται από τον 1ο συνδυασμό είναι: ΑΒΓ – ΖΓ, ΑΒΓ – ΖΗ, 

ΑΒΗ – ΖΓ, ΑΒΗ – ΖΗ.  

 

 

Οι γαμέτες που παράγονται από τον 2ο συνδυασμό είναι: ΑΒΓ – ΑΒΗ, ΑΒΓ – 

ΖΗ, ΖΓ – ΑΒΗ , ΖΓ – ΖΗ.  

Οι γαμέτες προέκυψαν με βάση τα παρακάτω σχήματα: 

 

1ος τρόπος:      2ος τρόπος: 

 
 

Τα συνολικά είδη γαμετών είναι 6:  

i. ΑΒΓ – ΖΓ,  ii.ΑΒΓ – ΖΗ,  iii.ΑΒΗ – ΖΓ,  iv.ΑΒΗ – ΖΗ. v.ΑΒΓ – ΑΒΗ, vi.ΖΓ – ΖΗ. 

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 
συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι: 

Ε. Ανδρώνης, Α. Μαρή 
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