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ΘΕΜΑ Α 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Α1.  Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός μυικού κυττάρου περιλαμβάνει 5.000 κλώνους ενώ η 
γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός παγκρεατικού κυττάρου περιλαμβάνει 15.000 κλώνους. Η 
διαφορά αυτή οφείλεται: 
β. στη χρησιμοποίηση διαφορετικών περιοριστικών ενδονουκλεασών για την 
κατασκευή των δύο γονιδιωματικών βιβλιοθηκών                                                                                                      

 Μονάδες  5 
A2. Τα κύτταρα ενός οργανισμού διαφέρουν στη μορφή και τη λειτουργία εξαιτίας 
διαφορών στο είδος 
γ. των μορίων m-RNA που παράγονται  στα κύτταρα του οργανισμού 
                                                                                                       Μονάδες  5 
Α3. Τα κωδικόνια του m-RNA που κωδικοποιούν αμινοξέα είναι 
β. ίσα σε αριθμό με τα αντικωδικόνια των t-RNA 
                                                                                                      Μονάδες  5 

Α4 Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται οι φαινότυποι των τριών πειραματικών 

πληθυσμών ενός είδους φυτών. Οι τρεις πληθυσμοί Χ, Υ και Ζ αναπαριστούν αντίστοιχα 

τις: γ. F2, P και F1 γενιές.                                                                               

Μονάδες  5 
Α5. Το ένζυμο που χρησιμοποιεί ως καλούπι μια αλυσίδα RNA για να συνθέσει DNA 

ονομάζεται: 

β. Αντίστροφη μεταγραφάση 

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις.  

1. Ο χειριστής, του οπερόνιου της λακτόζης, είναι µία αλληλουχία του DNA που 

βρίσκεται µεταξύ του ρυθμιστικού γονιδίου και του υποκινητή στο οπερόνιο της 

λακτόζης Λ 

2. Τα εσώνια εντοπίζονται μόνο στα γονίδια των ευκαρυωτικών κυττάρων Λ 

3. Δύο μόρια tRNA με διαφορετικά αντικωδικόνια είναι δυνατό να μεταφέρουν στα 

ριβοσώματα το ίδιο αμινοξύ Σ 

4. Για την κλωνοποίηση του γονιδίου που κωδικοποιεί ένα snRNA κατασκευάζουμε 

cDNA βιβλιοθήκη. Λ 

5. Οι Drosophila (μύγες του ξυδιού - φρουτόμυγες) φυσιολογικά έχουν 8 

χρωμοσώματα. Συνεπώς, κάθε κύτταρο που διαθέτει 8 χρωμοσώματα ανήκει σε 

άτομο αυτού του είδους. Λ 

6. Τα πρωταρχικά τμήματα των νέων αλυσίδων DNA συντίθενται με τη βοήθεια του 

πολυσώματος. Λ 

7. Σε ένα ζεύγος μεταφασικών χρωμοσωμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα μόρια DNA. Σ 
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8. Η τριπλέτα 3’ ΑCU 5’ δεν αποτελεί αντικωδικόνιο. Σ 

9. Η αντιγραφή του DNA γίνεται μία φορά στον κύκλο ζωής ενός κυττάρου, ενώ η 

μεταγραφή και η μετάφραση γίνονται πολλές φορές. Σ 

10. Η κυτταρική διαφοροποίηση πραγματοποιείται στους μονοκύτταρους και τους 

πολυκύτταρους οργανισμούς. Λ 

 
Μονάδες 10 

Β2. 

Στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, συµμετέχουν 

διάφορα είδη βιολογικών µορίων όπως: 

- ένζυμα που τροποποιούν την πολυπεπτιδική αλυσίδα που έχει παραχθεί - ΣΤΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

- ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

- μεταγραφικοί παράγοντες  ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

- ριβονουκλεάσες (ένζυμα που αποικοδοµούν το RNA) ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

Σε ποιο από τα επίπεδα ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης συµµετέχει καθένα από τα 

παραπάνω βιολογικά μόρια  

Μονάδες 4 

Β3.  
i) Χαρακτηρίστε το είδος του κυττάρου στο οποίο συμβαίνουν οι διαδικασίες 1, 2 και 3. 
ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟ 

 Μονάδες 1 

ii) Να ονομάσετε τις διαδικασίες 1, 2 και 3 και να αναφέρετε σε ποια σημεία του κυττάρου 
συμβαίνουν.  
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ - ΠΥΡΗΝΑΣ - ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ - ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΠΥΡΗΝΑΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ - 
ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 

Μονάδες 6 

iii) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να ονομάσετε τα μόρια που φαίνονται στη 
διαδικασία 3 και να  σημειώσετε τα άκρα τους.  

Μονάδες 4 
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mRNA   5' -----------------3' 
 
πεπτίδιο NH2-------COOH 
 
 
ΘΕΜΑ Γ  
Η αλληλουχία Ι  αποτελεί το πρώτο εξώνιο του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για τη 
σύνθεση των αλυσίδων β της HbA .  
Οι παρακάτω αλληλουχίες  ΙΙ, ΙΙΙ, και IV, αποτελούν μεταλλάξεις  του ίδιου γονιδίου που 
συναντάμε στον ανθρώπινο πληθυσμό.  
Είναι γνωστό ότι μετά τη σύνθεση της αλυσίδας β απομακρύνεται ένα αμινοξύ από το 
αμινικό άκρο. 
 
Ι)      AAAAAAATGGTGCACCTTACGCCAGAGGAG 

         TTT TT TT ACCACGTGGAATGCGGTCTCCTC 
 
ΙΙ)    AAAAAAATGGAGCACCTTACGCCAGAGGAG 
        TTT TT TT ACCTCGTGGAATGCGGTCTCCTC 
 
ΙΙΙ)   AAAAAAATGGTGCACCTTACGCCAGTGGAG 

        TTT TT TT ACCACGTGGAATGCGGTCACCTC 
 
ΙV)  AAAAAAATGGTGCACCTTACGCCAGAGTGAG 
       TTT TT TT ACCACGTGGAATGCGGTCTCACTC 
 
Γ1.  
α. Πως  χαρακτηρίζονται τα γονίδια που αποτελούν  διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου 
γονιδίου για τη  β΄αλυσίδα που συναντάμε στα άτομα ενός πληθυσμού;  
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 
β. Ισχύουν οι νόμοι του Mendel και οι αναμενόμενες φαινοτυπικές αναλογίες σε αυτή την 
περίπτωση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.    
Οι νόμοι τoυ Μέντελ ισχύουν αλλά οι φαινοτυπικές αναλογίες δεν είναι οι 
αναμενόμενες γιατί ο συνδυασμός των πολλαπλών αλληλομόρφων έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων φαινοτύπων που τροποποιούν τις 
αναλογίες. 
                                                                                                                    Μονάδες  6            

Γ2. Ποια από τις αλληλουχίες σχετίζεται με τη δρεπανοκυτταρική αναιμία. Πως ονομάζεται 
το αντίστοιχο αλληλόμορφο γονίδιο; 
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Η αλληλουχία ΙΙΙ αποτελεί τμήμα του μεταλλαγμένου αλληλομόρφου που είναι 
υπεύθυνο για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία . Εφοσον απομακρυνεται το πρωτο 
αμινοξύ από το παραγόμενο πεπτίδιο το 7ο κωδικόνιο  στο φυσιολογικό γονίδιο Ι,  
δηλ το GAG κωδικοποιεί το 6ο αμινοξύ της πολυπεπτιδικής αλυσίδας γλουταμικό 
οξύ. Στην αλληλουχία ΙΙΙ το 7ο κωδικόνιο είναι το GTG και κωδικοποιεί βαλίνη όπως 
ακριώς στο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που είναι υπέυθυνο για τη 
δρεπανοκυταρική αναιμία. 
το αλληλόμορφο ειναι το βs 
Να αιτιολογήσετε σχετικά. 
                                                                                                                    Μονάδες  4 
 
Γ3. Ποια ή ποιες από τις 4 δεδομένες αλληλουχίες αναμένεται να εντοπίσουμε  
i) σε ένα άτομο που πάσχει από ομόζυγη β θαλασσαιμία, μπορούμε να εντοπίσουμε 
τις αλληλουχίες ΙΙ και ΙV 
ii) που εμφανίζει ετερόζυγη  β θαλασσαιμία, μπορούμε να εντοπίσουμε τις 
αλληλουχίες ΙΙ και ΙV και Ι  
iii) σε ένα άτομο που πάσχει από  δρεπανοκυτταρική αναιμία, μπορούμε να 
εντοπίσουμε την αλληλουχία ΙΙΙ 
iv) σε ένα άτομο που εμφανίζει ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία μπορούμε να 
εντοπίσουμε τις αλληλουχίες Ι και ΙΙΙ. 
 
                                                                                                                    Μονάδες  4 
 
Γ4. Να εντοπίσετε το είδος των μεταλλάξεων των υπολοίπων αλληλουχιών  περιγράφοντας 
την αλλαγή που θα προκληθεί λόγω των μεταλλάξεων αυτών στο γονιδιακό προϊόν εφόσον 
γνωρίζετε ότι  στα επόμενα νουκλεοτίδια του γονιδίου δεν  παρατηρείται άλλη αλλαγή 
 
                                                                                                                    Μονάδες  4 
ΙΙ αντικατασταση βασης στο δευτερο κωδικόνιο από GTG έγινε GAG και στην 
αλυσίδα  το πρωτο αμινοξύ από αλίνη έγινε γλουταμινικό . 
 
IV προσθήκη βάσης Τ στην μεταξύ έβδομου και όγδοου κωδικόνιου από GTG οπότε 
το όγδοο κωδικόνιο γίνεται  ΤGA κωδικόνιο λήξης και σταματα η συνθεση της 
αλυσίδας. 
 

Γ5. Δίνονται οι ιχνηθετημένοι ανιχνευτές : 
α. 5΄ CTCCAT  3΄ 
β. 5΄ CTCCAC 3΄ 
γ. 5΄ CTCACT  3΄ 
 
Από  κύτταρα σωματικά, πριν  την αντιγραφή, τριών ατόμων (άτομο 1 , άτομο 2, άτομο 3) 
που δεν ασθενούν, απομονώσουμε  τμήματα DNA που αντιστοιχούν στο 1ο εξώνιο του 
γονιδίου της β΄αλυσίδας. 
Μετά την και αποδιάταξη των τμημάτων αυτών και την επεξεργασία τους με τους 
ιχνηθετημένους ανιχνευτές α, β, και γ  και παρατηρήσαμε ότι: 
Στο άτομο 1 εκτός των άλλων υβριδοποιήσεων, υβριδοποιείται μια φορά ο  ανιχνευτής  α. 
Στο άτομο 2 εκτός των άλλων υβριδοποιήσεων, υβριδοποιείται μια φορά ο  ανιχνευτής  β. 
Στο άτομο 3 εκτός των άλλων υβριδοποιήσεων, υβριδοποιείται μια φορά ο  ανιχνευτής  γ. 
 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα να βρείτε τους πιθανούς γονοτύπους των ατόμων 1, 
2 και 3 ως προς το γονίδιο της β αλυσίδας. 
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                                                                                                                   Μονάδες  4 
Ι)    5'  AAAAAAATGGTGCACCTTACGCCAGAGGAG 3' 
       3'  TTT TT TT ACCACGTGGAATGCGGTCTCCTC5'        φυσιολ. αλλ/ρφο B 
 
ΙΙ)   5'  AAAAAAATGGAGCACCTTACGCCAGAGGAG 3' 

       3'  TTT TT T T ACCTC GTGGAATGCGGTCTCCTC 5'    ανιχν α. μεταλλ αλλ/ρφο β 
 
ΙΙΙ)   5' AAAAAAATGGTGCACCTTACGCCAGTGGAG 3' 
        3' TTT TT TT ACCACGTGGAATGCGGTCACCTC 5'     ανιχν. β μεταλλ αλλ/ρφο βs 
 
ΙV)  5' AAAAAAATGGTGCACCTTACGCCAGAGTGAG 3' 

       3' TTT TT TT ACCACGTGGAATGCGGTCTCACTC 5'    ανιχν. γ μεταλλ αλλ/ρφο β' 
 

 
Εφόσον τα άτομα δεν ασθενούν άτομο 1 : Ββ, φορέας β θαλασσαιμίας  
             άτομο 2 : Ββs  φορέας δρεπανοκυτταρικής αναιμίας  
             άτομο 3 : Ββ' φορέας β θαλασσαιμίας 
 
Γ5. Ανάλογα με τον αριθμό των α-γονιδίων των αιμοσφαιρινών που λείπουν από το DNA 
κάποιου ατόμου η α-θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται ως ήπια, μέση, σοβαρή ή και 
θανατηφόρος(πρόωρος θάνατος). 
α. πόσα γονίδια που κωδικοποιούν τις α- αλυσίδες των αιμοσφαιρινών αναμένεται να 
συναντήσουμε σε ένα σωματικό κύτταρο ατόμου με ήπια α- θαλασσαιμία και σε ένα 
φυσιολογικό γαμέτη του ίδιου ατόμου. 
σωματικο κυτταρο πριν την αντιγραφη ατόμου με ήπια -α θαλασ/ια 3 γονίδια 
σωματικο κυτταρο μετά  την αντιγραφη ατόμου με ήπια -α θαλασ/ια  6 γονίδια 
 
σωματικο κυτταρο πριν την αντιγραφη ατόμου με μέση -α θαλασ/ια 2 γονίδια 
σωματικο κυτταρο μετά  την αντιγραφη ατόμου με ήπια -α θαλασ/ια  4 γονίδια 

 
σωματικο κυτταρο πριν την αντιγραφη ατόμου με σοβαρή  -α θαλασ/ια 1 γονίδια 
σωματικο κυτταρο μετά  την αντιγραφη ατόμου με ήπια -α θαλασ/ια  2 γονίδια 
 
σωματικο κυτταρο πριν την αντιγραφη ατόμου με θανατηφόρο  -α θαλ/ια 0 γονίδια 
σωματικο κυτταρο μετά  την αντιγραφη ατόμου με θανατηφόρο -α θαλ/ια  0 γονίδια 

λόγω του ότι από τα 4 αλληλόμορφφα που υπάρχουν φυσιολογικά για τις  α αλυσίδες 
ελλειψη 1 προκαλεί ήπια, 2 μέτρια , 3 σοαρή και 4 θανατηφόρο α θαλασσαιμία. 
                                                                                                                   Μονάδες  3 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Ζευγάρι γονέων εκ των οποίων  ο σύζυγος  πάσχει από  μερική αχρωματοψία στο 
πράσινο και κόκκινο (ενώ  ο πατέρας του έπασχε από κυστική ίνωση και  η μητέρα του 
ήταν φορέας και των δύο ασθενειών) και η σύζυγος πάσχει από  μερική αχρωματοψία στο 
πράσινο και κόκκινο  (ενώ η  μητέρα έπασχε από κυστική ίνωση και  ο πατέρας της ήταν 
φορέας της κυστικής ίνωσης), απέκτησαν το  πρώτο τους παιδί που πάσχει και από τις 
δύο ασθένειες. 
α. Να σχεδιάσετε τα γενεαλογικά δέντρα για τις δύο ασθένειες που αναφέρθηκαν 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα.      Μονάδες  4 
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β. Να γράψετε τους γονότυπους όλων των ατόμων του γενεαλογικού δέντρου. 

Μονάδες  4 
γ.  Να υπολογίσετε την πιθανότητα το δεύτερο παιδί που περιμένουν να πάσχει και από τις 
δύο ασθένειες και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.             Μονάδες  5 
 

Αα Χa Y  Χ   Αα  Χa Χa  

ΓΑΜΕΤΕΣ Α Χa α Χa      

Α Y ΑΑ Χa Y Αα Χa Y 

 Α Χa  ΑΑΧa Χa  Αα Χa Χa 

  α Y Αα Χa Y αα Χa Y 

  α Χa  ΑαΧa Χa  αα Χa Χa 

 
Το παιδί έχει 100% πιθανότητα να πάσχει από μερική αχρωματοψία εφόσον πάσχουν και 
οι γονείς του όπως προκύπτει από το γενεαλογικό δέντρο Ι. Αρα όση πιθανότητα έχει να 
πάσχει από κυστική ίνωση τόση είναι και η πιθανότητα να πάσχει και από τις 2 ασθένειες. 
Επειδή οι γονείς από τα δεδομένα της εκφώνησης δεν πάσχουν από κυστική ίνωση αλλά ο 
καθένας έχει έναν πάσχοντα γονέα, είναι ετερόζυγοι δηλ. φορείς και οι 2 της κυστικής 
ίνωσης και έχουν 25% πιθανότητα να γεννήσουν παιδί που πάσχει. Στο ίδιο αποτέλεσμα 
καταλήγουμε και από το τετράγωνο του Punnett. 
 
 
Δ2. Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα παρατηρούμε το ιστορικό δύο οικογενειών σε 
σχέση με δύο μονογονιδιακές ασθένειες Α και Β. 

 
 
 
Σε κανένα από τα άτομα της οικογένειας 1 δεν ανιχνεύεται το γονίδιο που είναι υπεύθυνο 
για την ασθένεια Β ενώ σε κανένα από τα άτομα της οικογένειας 2 δεν ανιχνεύεται το 
γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την ασθένεια Α. 
α. Να εξηγήσετε τον τύπο κληρονομικότητας των ασθενειών Α και Β. 

Μονάδες  5 
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Η ασθένεια Α κληρονομείται με υπολειπόμενο τρόπο γιατί από υγιείς γονείς προκύπτουν 
πάσχοντες απόγονοι. Επίσης το άτομο ΙΙΙ2 πάσχει είναι θηλυκό και έχει υγιή πατέρα άρα 
αποκλείεται η φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Η ασθένεια Α κληρονομείται με αυτοσωμικό 
και υπολειπόμενο τρόπο. 
Η ασθένεια Β κληρονομείται με υπολειπόμενο τρόπο γιατί από υγιείς γονείς προκύπτουν 
πάσχοντες απόγονοι. Η κόρη ΙΙ2 πάσχει με πατέρα υγιή άρα αποκλείεται η φυλοσύνδετη 
κληρονομικότητα. Η ασθένεια Β κληρονομείται με αυτοσωμικό και υπολειπόμενο τρόπο. 
 
 
β. Να υπολογίσετε την πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με κάποια από τις ασθένειες από το 
γάμο των ατόμων: 
ΙΙΙ1 της οικογένειας 1 (χ)  ΙΙΙ3 της οικογένειας 1  
Τα άτομα ΙΙ1 και ΙΙΙ3 είναι ετερόζυγα καθότι είναι παιδιά πασχόντων γονέων αρα εχουν 
γονότυπο Αα και τα δύο άρα έχουν 25% πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με την ασθένεια 
Α ενώ για τη Β δεν έχουν κανένα αλληλόμορφο άρα δεν υπάρχει πιθανότητα απόγονος 
τους να εμφανίσει την ασθένεια Β. 
ΙΙΙ1 της οικογένειας 1 (χ)  ΙΙΙ2 της οικογένειας 2 
Το ΙΙΙ 1 άτομο όπως είπαμε είναι ετερόζυγο για την Α ασθένεια Αα ενώ το άτομο ΙΙΙ2 της 
άλλης οικογένειας έχει γονότυπο ΑΑ γιατί δεν συναντάμε τα αλληλομορφα α σε αυτη την 
οικογενεια . Αρα δεν υπάρχει πιθανότητα απόγονός τους να πάσχει από την ασθένεια Α. 
Στο άτομο ΙΙΙ1 της οικ. Α δεν συναντάται το αλληλόμορφο β για το οποίο το ΙΙΙ 2 άτομο της 
οικογένειας Β είναι ετερόζυγο λόγω της πάσχουσας μητέρας του. Αρα ουτε από την 
ασθένεια Β υπάρχει πιθανότητα να πάσχει ο απόγονός τους. 
 
Δεν απαιτείται η διατύπωση των νόμων του Mendel.                  Μονάδες  4 
 
γ. Να δώσετε μια πιθανή εξήγηση για τη διαφορά μεταξύ των πιθανοτήτων που 
υπολογίσατε στο προηγούμενο ερώτημα .  
 
Η διαφορά των πιθανοτήτων οφείλεται στο ότι το πρώτο ζευγάρι είναι συγγενής (πρώτα 
ξαδέλφια) με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το υπολειπόμενο 
αλληλόμορφο που είναι υπέυθυνο  για την ασθένεια Α και συναντάται σε αυτή την 
οικογένεια, να βρεθεί σε ομόζυγη κατάσταση και η ασθένεια να εμφανιστεί στα παιδιά τους 
    Μονάδες  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


