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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Από τη διασταύρωση δύο διαγονιδιακών ζώων που καθένα τους φέρει 1 

γονίδιο για τον ανθρώπινο παράγοντα ΙΧ στο 4Ο χρωμόσωμά του η 

πιθανότητα να απόγονος που παράγει τον παράγοντα είναι: 

Α. 1/8   

Β. 1/4   
Γ. 3/8   
Δ. 100% 

Μονάδες 5 

Α2. Άτομο με γονότυπο ΧαΥΥ δεν μπορεί να προκύψει με αριθμητική 

χρωμοσωμική ανωμαλία από γονείς με γονότυπο: 

Α. ΧΑΧα  και ΧΑΥ  
Β. ΧΑΧΑ  και ΧαΥ  
Γ. ΧαΧα και ΧΑΥ  
Δ. ΧΑΧα  και ΧαΥ 

Μονάδες 5 

Α3. Πρωτεΐνη αποτελείται από 420 αμινοξέα που συνδέονται με 416 

φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την 

πρωτεΐνη αυτή είναι: 

Α. 1   

Β. 2   

Γ. 4   

Δ. 1 έως 4 

Μονάδες 5 

Α4. Ζνα αντιγόνο φζρει 4 αντιγονικοφσ καθοριςτζσ. Για την αντιμετώπιςή του 

ςτον ανθρώπινο οργανιςμό παράγονται: 

Α. 4 κλώνοι Β λεμφοκυττάρων    

Β. μία ομάδα μονοκλωνικών αντιςωμάτων 

Γ. ζνασ κλώνοσ Β λεμφοκυττάρων  

Δ. 4 είδη μονοκλωνικών αντιςωμάτων από ζναν κλώνο λεμφοκυττάρων 

Μονάδες 5 
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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. Να ορίσετε τις παρακάτω έννοιες: 

 Α. Αλληλόμορφα γονίδια 

 Β. Γονιδιωματική βιβλιοθήκη 

 Γ. Γονιδιακή θεραπεία 

Μονάδες 6 

Β2. Ποια είναι τα βήματα προκειμένου να κάνετε μια στερεή καλλιέργεια 

E.coli;  
Μονάδες 7 

Β3. Πως ρυθμίζεται η γονιδιακή έκφραση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

στο επίπεδο της μεταγραφής και μετά την μεταγραφή; 
Μονάδες 8 

Β4. Πότε μια μετάλλαξη δεν είναι βλαβερή; 

Μονάδες 4 
ΘΕΜΑ Γ 
Σε τρία στελέχη E. coli (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του mRNA που 

παράγεται από το οπερόνιο της λακτόζης. Το ένα από τα τρία στελέχη είναι 

φυσιολογικό και τα άλλα δύο φέρουν μετάλλαξη στο οπερόνιο. 

Τα στελέχη αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει γλυκόζη για το 

χρονικό διάστημα 0-t1 και αποκλειστικά λακτόζη για το χρονικό διάστημα 

μετά τον χρόνο t1. Η μεταβολή της συγκέντρωσης του mRNA συναρτήσει του 

χρόνου απεικονίζεται στην ακόλουθη γραφική παράσταση:  

 

Α. Να εξηγήσετε ποιο είναι το φυσιολογικό στέλεχος και ποια είναι τα 

μεταλλαγμένα. 

 

Β. Να γράψετε τις πιθανές μεταλλάξεις που θα δικαιολογούσαν τη μεταβολή 

στη συγκέντρωση του mRNA σε κάθε ένα από τα μεταλλαγμένα στελέχη. 

 

Γ. Τι νομίζετε ότι συνέβη στο στέλεχος ΙΙΙ μετά τον χρόνο t1; 



 

 

 
Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Η πληκτροδακτυλία είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται κλινικά από 

βολβώδη ομοιόμορφη διόγκωση των μαλακών ιστών των τελικών φαλάγγων 

ενός ή περισσότερων δακτύλων των χεριών ή/και των ποδιών. Στο παρακάτω 

γενεαλογικό δέντρο φαίνεται η κληρονόμηση αυτής της ασθένειας. 

 
A. Να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο κληρονομείται η εν λόγω νόσος.  

B. Να βρείτε τους γονότυπους των ατόμων στο δέντρο και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας 

Γ. Ποια είναι η πιθανότητα από τα άτομα ΙΙΙ4 και ΙΙΙ5 να προκύψει ασθενής 

απόγονος; 

Μονάδες 13 
Δ2. Η παρακάτω νουκλεοτιδική αλληλουχία αποτελεί ραδιενεργό ανιχνευτή 

RNA που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση γονιδίου. Ο 

ανιχνευτής υβριδοποιεί στην κωδική αλυσίδα:  

3’ CGAUUACAGAUGGACCACUAGA 5’ 

Α. Τι είναι οι ανιχνευτές και ποιος ο ρόλος τους στην τεχνολογία 

ανασυνδυασμένου DNA; 
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Β. Να γράψετε ποια είναι η κωδική και ποια η μη κωδική αλυσίδα του 

γονιδίου πάνω στο οποίο πρόκειται να υβριδοποιηθεί. Ποιο είναι το mRNA 

που θα προκύψει από την μεταγραφή του γονιδίου; 

Μονάδες 12 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

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

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Α. Τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση στα ομόλογα 

χρωμοσώματα και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα ενδεχομένως με διαφορετικό 

τρόπο. 

 Β. Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το συνολικό DNA 

ενός οργανισμού δότη. 

 Γ. Μια θεραπεία που στηρίζεται στην τεχνολογία ανασυνδυασμένου 

DNA και έχει ως στόχο να «διορθώσει» τη γενετική βλάβη εισάγοντας στους 

ασθενείς φυσιολογικά αλληλόμορφα του μεταλλαγμένου γονιδίου. 

  
Β2. Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει την απομόνωση του μικροοργανισμού. 

Στην συνέχεια πρέπει να παρασκευαστεί το κατάλληλο θρεπτικό υλικό. 

Γνωρίζουμε από την θεωρία πως η E. coli χρησιμοποιεί ως πηγή άνθρακα την 

γλυκόζη, ή την λακτόζη, οπότε αυτή είναι η πηγή άνθρακα που θα 

χρησιμοποιήσουμε. Εναλλακτικά αν πρόκειται για βιομηχανική καλλιέργεια 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μελάσα. Εφόσον πρόκειται για στερεή 

καλλιέργεια στο θρεπτικό υλικό θα προσθέσουμε και άγαρ. Στη συνέχεια θα 

εμβολιάσουμε την καλλιέργεια με τον μικροοργανισμό και θα 

διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες  προκειμένου να αναπτυχθεί η E. 
Coli. Γνωρίζουμε πως το βακτήριο αναπτύσσεται καλύτερα σε θερμοκρασία 

37
OC επομζνωσ αυτή είναι και η θερμοκραςία που θα επιλζξουμε. 

  

Β3. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 45 και 46 του σχολικού βιβλίου 

από «Στο επίπεδο της μεταγραφής…» ως «…εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα.»    

 



 

 

 

Β4. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στην σελίδα 95 του σχολικού βιβλίου από 

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

  
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Α. φυσιολογικό είναι το στέλεχος ΙΙ. 

Β. Στο στέλεχος Ι παράγεται διαρκώς υψηλή συγκέντρωση mRNA, οπότε η 

μετάλλαξη δεν επιτρέπει στο οπερόνιο να λειτουργήσει κανονικά σε θρεπτικό 

υλικό γλυκόζης. 

Μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτό το αποτέλεσμα είναι: 

• Μετάλλαξη στο ρυθμιστικό γονίδιο που το καθιστά ανενεργό, 

• Μετάλλαξη στον υποκινητή του ρυθμιστικού γονιδίου που τον καθιστά 

ανενεργό, μετάλλαξη στον χειριστή, που ομοίως τον καθιστά ανενεργό. 

Στο στέλεχος ΙΙ δεν παράγεται mRNA από τα δομικά γονίδια όταν το βακτήριο 

βρίσκεται σε θρεπτικό υλικό με λακτόζη, οπότε η μετάλλαξη δεν επιτρέπει στα 

δομικά να εκφραστούν. Μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

αυτό το αποτέλεσμα είναι: 

• Μετάλλαξη στο ρυθμιστικό γονίδιο ώστε να παράγεται πρωτεΐνη 

καταστολέας, η οποία δεν μπορεί να συνδεθεί με τη λακτόζη και παραμένει 

μόνιμα συνδεδεμένη με τον χειριστή,  

• Μετάλλαξη στον υποκινητή των δομικών γονιδίων που τον καθιστά 

ανενεργό. 

Γ. Το στέλεχος ΙΙΙ δεν επιβιώνει σε θρεπτικό υλικό με λακτόζη. 

 

ΘΕΜΑ Δ   

Δ1. Α. Παρατηρούμε πως τα άτομα Ι1 και Ι2 πάσχουν από την ασθένεια. 

Επίσης παρατηρούμε πως από τα παραπάνω άτομα προέκυψε απόγονος 

υγιής. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η ασθένεια αποκλείεται να 

μεταδίδεται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας καθώς 

τότε οι ασθενείς γονείς θα ήταν ομόζυγοι προς το υπολειπόμενο γονίδιο και 

αποκλείεται να προέκυπτε υγιής απόγονος.  

Επίσης παρατηρούμε πως από την ασθενή μητέρα Ι2 προκύπτει υγιής γιος. 

Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την περίπτωση φυλοσύνδετης 

υπολειπόμενης κληρονομικότητας καθώς σε αυτήν την περίπτωση η μητέρα 

θα ήταν ομόζυγη για το υπολειπόμενο αλληλόμορφο και δεν θα μπορούσε 

ποτέ να προκύψει υγιής γιος. 
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Επίσης μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση της φυλοσύνδετης 

επικρατούς κληρονομικότητας καθώς από ασθενή πατέρα (Ι1) προκύπτει 

υγιής κόρη. Στην παραπάνω περίπτωση ο πατέρας θα μετέδιδε το επικρατές 

αλληλόμορφο στον θηλυκό απόγονο ΙΙ3 οπότε και θα έπασχε από την 

ασθένεια, γεγονός που δεν συμβαίνει. 

Άρα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως ασθένεια μεταδίδεται με 

αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας. 

Β. Η ασθένεια μεταβιβάζεται  με αυτοσωμικό επικρατή τύπο 

κληρονομικότητας, άρα  έστω Α το επικρατές αλληλόμορφο, υπεύθυνο για 

την εκδήλωση της ασθένειας και α το φυσιολογικό υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο. Υγιείς, άρα και ομόζυγοι για το α θα είναι οι απόγονοι ΙΙ1, ΙΙ3, 

ΙΙΙ1, ΙΙΙ5 και ΙV1. Από τους ασθενείς γονείς Ι1 και Ι2 προκύπτουν υγιείς 

απόγονοι (αα) οι οποίοι θα κληρονομήσουν ένα υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο από τον κάθε γονέα (1ος νόμος του Mendel). Επομένως οι 

γονείς και οι δυο πρέπει να φέρουν το υπολειπόμενο αλληλόμορφο, επειδή 

όμως είναι ασθενείς θα φέρουν και το επικρατές Α, άρα θα είναι ετερόζυγοι. 

Το αρσενικό άτομο II2 είναι ασθενές, άρα έχει κληρονομήσει το Α επικρατές 

γονίδιο από τον ένα ή και τους δυο γονείς, έχει δηλαδή γονότυπο ΑΑ, ή Αα. 

Το άτομο ΙΙΙ4 είναι ασθενές γεγονός που σημαίνει ότι είναι ετερόζυγο (Αα) ή 

ομόζυγο για το επικρατές αλληλόμορφο (ΑΑ). Ο απόγονος IV1 είναι υγιής 

ομόζυγος, άρα έχει κληρονομήσει ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο από τον 

κάθε γονέα. Επομένως η γονέας III2 εφόσον πάσχει θα φέρει και το 

υπολειπόμενο φυσιολογικό αλληλόμορφο, πέραν του Α και θα είναι 

ετερόζυγη (Αα). Οι ΙΙΙ3 και ΙΙΙ4 εφόσον έχουν τουλάχιστον έναν υγιή γονέα 

(αα), θα έχουν κληρονομήσει σίγουρα το ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο 

και εφόσον είναι ασθενείς θα φέρουν και το επικρατές υπεύθυνο για την 

ασθένεια αλληλομορφο, άρα θα είναι ετερόζυγοι.  

Γ. Όπως προκύπτει από το παραπάνω ερώτημα τα δυο άτομα θα έχουν 

γονότυπο  

Αα (ΙΙΙ4) και αα (ΙΙΙ5)    Αα  (Χ)  αα 

     Γαμέτες      Α, α        α 

     Απόγονοι    Αα, αα 



 

 

 

Άρα υπάρχει 50% πιθανότητα να προκύψει ασθενής απόγονος Οι γαμέτες 

και οι απόγονοι προέκυψαν βάσει του πρώτου νόμου του Mendel. 

Δ2. Α. Σχολικό βιβλίο σελ 60-61 «Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη… το 

συμπληρωματικό τους DNA» 

Β. Γνωρίζουμε ότι ο ανιχνευτής υβριδοποιεί πάνω στην αλυσίδα «στόχο» με 

βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. Επομένως η αλυσίδα «στόχος» 

είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη. Άρα η αλυσίδα που θα 

υβριδοποιήσει είναι η:  5’ GCTAATGTCTACCTGGTGATCT 3’     

η οποία αποτελεί και την κωδική. Η συμπληρωματική της (μη κωδική) θα είναι 

η:  3’ CGATTACAGATGGACCACTAGA 5’  

Γνωρίζουμε ότι το mRNA που ςυντίθεται κατά την μεταγραφή είναι 

ςυμπληρωματικό και αντιπαράλληλο προσ την μη κωδική αλυςίδα. Επομζνωσ 

η αλληλουχία του θα είναι:  5’ GCUAAUGUCUACCUGGUGAUCU 3’    
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