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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Σε ένα ζευγάρι η γυναίκα φέρει ένα παθολογικό αλληλόμορφο για την οικογενή 

υπερχοληστερολαιμία ενώ ο άντρας κανένα. Οι δύο σύζυγοι είναι φορείς της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Η πιθανότητα να αποκτήσουν υγιές αγόρι είναι: 

α) 1/4 

β) 3/8 

γ) 1/8 

δ) 3/16                                                                                                                (μονάδες 5)    

Α2. Στον καρυότυπο δύο ειδών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 16 μόρια DNA στο είδος 

Α και 14 μόρια DNA στο είδος Β. Με βάση αυτά τα δεδομένα συμπεραίνουμε ότι: 

α) το είδος Α είναι απλοειδές και το είδος Β διπλοειδές 

β) το είδος Α είναι διπλοειδές και το είδος Β απλοειδές 

γ) το είδος Α είναι απλοειδές ή διπλοειδές και το είδος Β απλοειδές 

δ) το είδος Α είναι απλοειδές και το είδος Β απλοειδές ή διπλοειδές  

                                                                                            (μονάδες 5) 

Α3. Εx vivo γονιδιακή θεραπεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  για τη γονιδιακή 

θεραπεία της (ου)  

α) β΄ θαλασσαιμίας 

β) κυστικής ίνωσης 

γ) οικογενής υπερχοληστερολαιμίας 

δ) αλφισμού 

                                                                                                                 (μονάδες 5) 

Α4. Το ανθρώπινο μιτοχονδριακό DNA αποτελείται από 17.000 περίπου  ζεύγη 

βάσεων στα οποία περιέχονται 37 γονίδια. Τα γονίδια αυτά είναι υπεύθυνα για τη 

σύνθεση:  

α) . 37 πολυπεπτιδικών αλύσίδων  

β). 35 πολυπεπτιδικών αλυσίδων και 2 rRNA  

γ). 13 πολυπεπτιδικών αλυσίδων, 2 rRNA και 22 tRNA  

δ). 17 πολυπεπτιδικών αλυσίδων και 20 tRNA 
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                                                                                                         (μονάδες 5) 

Α5. Κατά την αντιγραφή του DNA στην  κατασκευή των πρωταρχικών τμημάτων 

συμμετέχει το: 

α) ριβόσωμα 

β) πολύσωμα 

γ) νουκλεόσωμα 

δ) πριμόσωμα 

                                                                                                          (μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Έχοντας κατασκευάσει τη γονιδιωματική βιβλιοθήκη ανθρώπου και τη c-DNA 

βιβλιοθήκη παγκρεατικών του κυττάρων και αφού πραγματοποιήσουμε αποδιάταξη 

στο DNA των βιβλιοθηκών, χρησιμοποιούμε τους ανιχνευτές που αναγράφονται στην 

πρώτη στήλη του πίνακα. Να σημειώσετε (+) εκεί όπου θα λάβει χώρα υβριδοποίηση 

και (-) εκεί όπου δεν θα λάβει χώρα υβριδοποίηση του ανιχνευτή στη βιβλιοθήκη. 

                     (μονάδες 8) 

      Ανιχνευτής για Γονιδιωματι

κή 

βιβλιοθήκη 

c-DNA 

βιβλιοθήκη 

1. Το γονίδιο της ιστόνης   

2. Τον γονίδιο του tRNA της μεθειονίνης   

3. Τον υποκινητή του γονιδίου της 

ινσουλίνης 

  

4. Το 1οεσώνιο του γονιδίου της ινσουλίνης   

5. Το 1οεξώνιο του γονιδίου της ινσουλίνης   

6. Το γονίδιο της RNAπολυμεράσης   

7. Την αλληλουχία λήξης της μεταγραφής 

του γονιδίου της ινσουλίνης 

  

8. Το γονίδιο του rRNAτης μικρής 

υπομονάδας του ριβοσώματος 

  

Β2. Το παθολογικό χαρακτηριστικό «μικρός δείκτης χεριού» οφείλεται σε αυτοσωμικό 

υπολειπόμενο αλληλόμορφο που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 21. Ένα ζευγάρι υγιών 

γονέων απέκτησε παιδί που πάσχει από σύνδρομο Down και έχει μικρό δείκτη χεριού. 



                                                                                                                                  
                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-201 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                           Σελίδα 3 από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

α) Να υποδείξετε έναν πιθανό μηχανισμό που να μπορεί να εξηγήσει τη γέννηση του 

συγκεκριμένου παιδιού (Να μη ληφθεί υπ όψιν η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης). 

(μονάδες 7) 

Β3. Η παραγωγή ινσουλίνης αποτελεί μια ιδιαίτερα ακριβή διαδικασία. Για τον λόγο 

αυτό οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η παραγωγή της από γενετικά τροποποιημένα 

φυτά, θα μπορούσε να προσφέρει μια οικονομικότερη λύση.  

α. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του γενετικού κώδικα που επιτρέπει την παραγωγή 

πρωτεϊνων άλλων οργανισμών στο γάλα διαγονιδιακών ζώων ή μέσα από  γενετικά 

τροποποιημένα φυτά;                            (μονάδες 2) 

β. Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής ανθρώπινης προϊνσουλίνης από το φυτό 

κάρθαμο σύμφωνα με όσα γνωρίζετε για τη γενετική τροποποίηση φυτών.  

                           (μονάδες 4)  

Β4. Να αναφέρετε όλους τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να 

απομονώσουμε ή να παράγουμε ινσουλίνη για χρήση από τους διαβητικούς. 

                                        (μονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε δοκιμαστικό σωλήνα τοποθετούνται τα παρακάτω μόρια DNA. 

DNA I:      5΄ ATGGGCAAAAGCTTTTCGAAATGCCTGG 3΄ 

                 3΄ TACCCGTTTTCGAAAAGCTTTACGGACC 5΄ 

 

DNA II:     3΄GCGCGTTAAGCTTCCTGGACACATTCC 5΄ 

                5΄CGCGCAATTCGAAGGACCTGTGTAAGG 3΄ 

και οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες Α που αναγνωρίζει την αλληλουχία: 

5΄AAGCTT3΄ 

3΄TTCGAA5΄ και κόβει μεταξύ Α και Α από 5΄προς 3΄ 

και Β που αναγνωρίζει την αλληλουχία: 

3΄CCTGG 5΄ 

5΄GGACC 3΄ και κόβει μεταξύ C και C απο 3΄προς 5΄ 

 

α. Από ποιους οργανισμούς παράγονται φυσιολογικά οι περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες και ποιος είναι ο ρόλος τους για τους οργανισμούς αυτούς; 

                       (μονάδες 2) 
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β. Να γράψετε τα τμήματα DNA που θα προκύψουν στο δοκιμαστικό σωλήνα μετά τη 

δράση των περιοριστικών ενδονουκλεασών Α και Β. 

          (μονάδες 2) 

γ. Στη συνέχεια προσθέτουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα DNA πολυμεράση και 

δεοξυριβονουκλεοτίδια. Να γράψετε τα τμήματα DNA που θα προκύψουν τελικά και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

                                                                                        (μονάδες 6) 

 

Γ2. Δίνεται ο ιχνηθετημένος ανιχνευτής:      3΄CTTCGA 5΄ 

Ο παραπάνω ανιχνευτής έχει την ικανότητα να ανιχνεύει ένα  ανθρώπινο c-DNA 

γονίδιο, που παράγει ένα πενταπεπτίδιο και  περιέχεται σε c-DNA βιβλιοθήκη 

νευρικών κυττάρων. 

Αν το c-DNA γονίδιο έχει την παρακάτω αλληλουχία βάσεων : 

CGTACATGCACTTCGAAATCTAATTCC 

GCATGTACGTGAAGCTTTAGATTAAGG 

α. Να βρείτε με τη βοήθεια του γενετικού κώδικα την ακολουθία  των αμινοξέων του 

πεπτιδίου που παράγεται στα ανθρώπινα νευρικά κύτταρα (χωρίς αιτιολόγηση).  

               (μονάδες 4) 

β. Με τη βοήθεια του ανιχνευτή εντοπίζουμε τον  βακτηριακό κλώνουμε το επιθυμητό 

γονίδιο. Θέλουμε να παράγουμε το πεπτίδιο σε μεγάλη ποσότητα για φαρμακευτική 

χρήση. 

Να ονομάσετε και να περιγράψετε τη συσκευή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 

παραγωγή του πεπτιδίου σε βιομηχανική κλίμακα. 

                             (μονάδες 5) 

Γ3. Αν το παραπάνω c-DNA γονίδιο θέλουμε να το κλωνοποιήσουμε να προτείνεται 

δυο διαφορετικούς τρόπους κλωνοποίησής του. 

(Μονάδες 6) 

 

 

Θέμα Δ 

 Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο. 
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Δ1. Να αριθησετε τα άτομα και τις γενιές τους.   (Μονάδες 1) 

Δ2. Να εξηγήσετε τον πιθανό τύπο κληρονόμησης της ασθένειας αν το ζευγάρι ΙΙ2 και 

ΙΙ3  γνωρίζει από τον ειδικό γενετιστή που τους παρακολουθεί πως το παιδί που 

κυοφορεί η γυναίκα είναι κορίτσι και έχει 25%  πιθανότητα να πάσχει. Να γράψετε 

τους γονοτύπους ολων των ατόμων του δέντρου.   

             (μονάδες 6) 

Δ3. Εάν το ζευγάρι ΙΙ2 και ΙΙ3 του ίδιου γενεαλογικού δέντρου,  είχε  λάβει από το 

γενετιστή διαφορετική διάγνωση που έλεγε πως το κορίτσι που κυοφορεί η γυναίκα 

δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάσχει να εξηγήσετε τον τύπο κληρονομικότητας 

της ασθένειας σε αυτή την περίπτωση .        

                       (μονάδες 6) 

Δ4. Στο είδος εντόμου Drosophila melanogaster το χαρακτηριστικό: "χρώμα ματιών" 

είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας με δύο φαινοτύπους : α) κόκκινα μάτια και β) λευκά 

μάτια. Από τα αμιγή στελέχη που διαθέτουμε στο εργαστήριο διαστυρώνουμε: 

Διασταύρωση 1: θηλυκό με κόκκινα με αρσενικό με λευκά μάτια και όλοι οι απόγονοι 

έχουν κόκκινα μάτια.  

Διασταύρωση 2:  θηλυκό με λευκά μάτια και αρσενικό με κόκκινα και οι απόγονοι  είναι 

1:1 με κόκκινα και με λευκά μάτια . 

 

Να βρείτε ποιος χαρακτήρας είναι επικρατής (Μονάδες 2)  και να προτείνετε τον τρόπο 

κληρονόμησης της ιδιότητας χρώμα ματιών στο έντομο αυτό (Μονάδες 3) γνωρίζοντας 

ότι ο φυλοκαθορισμός είναι ίδιος με του ανθρώπου. Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
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σας (Μονάδες 5) και να γράψετε τις διασταυρώσεις (μονάδες 3) (δε χρειάζεται να γίνει 

διατύπωση των νόμων του Mendel) . 

          (μονάδες 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


