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ΘΕΜΑ 1ο  
Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

(10 µόρια) 
 
1. Ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής, σηµαίνει ότι µεταξύ 
των κωδικονίων:  
α. δεν υπάρχουν εσώνια. 
β. δεν υπάρχουν αζωτούχες βάσεις που δεν αποτελούν γενετική 
πληροφορία. 
γ. δεν υπάρχουν νουκλεοτίδια που παραλείπονται στη µετάφραση.  
δ. δεν υπάρχουν άλλες αζωτούχες βάσεις εκτός των A, T, G, C. 
 
2. Ο διαχωρισµός των αλληλόµορφων γονιδίων γίνεται 
φυσιολογικά στη µείωση κατά: 
α. το διπλασιασµό του γενετικού υλικού. 
β. το διαχωρισµό των οµόλογων χρωµοσωµάτων. 
γ. το διαχωρισµό των αδερφών χρωµατίδων. 
δ. τίποτα από τα παραπάνω. 
 
3. ∆ύο γονείς φορείς της κυστικής ίνωσης και της 
δρεπανοκυτταρικής αναιµίας έχουν πιθανότητα να 
αποκτήσουν κορίτσι και µε τις δύο ασθένειες: 
α. 1/32  
β. 1/8 
γ. 1/2 



δ. 1/16 
 
4. Για τη δηµιουργία ανασυνδυασµένου DNA ενώνονται 
τµήµατα DNA διαφορετικών οργανισµών, τα οποία κόπηκαν 
από την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση. Η ένωση αυτή 
γίνεται µε τη βοήθεια του ενζύµου: 
α. DNA ελικάση. 
β. DNA πολυµεράση. 
γ. RNA πολυµεράση. 
δ. DNA δεσµάση. 
 
5. Σε κοµµάτι δίκλωνου DNA, που σχηµατίστηκε µε τη δράση 
της EcoRI, ανιχνεύτηκαν 160 φωσφοδιεστερικοί δεσµοί. Τα 
νουκλεοτίδια σε αυτό το DNA είναι:  
α. 160  
β. 158  
γ. 162  
δ. 80  
 

Β. Να οριστούν οι παρακάτω έννοιες:  
(15 µόρια) 

1. Αποδιάταξη DNA 
2. Μετασχηµατισµός 
3. Απλοειδή κύτταρα 
4. Μονογονιδιακός χαρακτήρας 
5. Αριθµός ή αλληλουχία βάσεων νουκλεϊκών οξέων 
 
ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Η συνολική ποσότητα ραδιενεργού Ρ στο µόριο ενός δίκλωνου 
DNA είναι 0,8 ng (νανογραµµάρια). Το µόριο αυτό διπλασιάζεται δύο 
διαδοχικές φορές, σε δοκιµαστικό σωλήνα. Τα νουκλεοτίδια που 
χρησιµοποιούνται για το διπλασιασµό δεν περιέχουν ραδιενεργό Ρ.  
α) Με ποιο µηχανισµό διπλασιάζεται το DNA; 

β) Να βρείτε και να γράψετε την ποσότητα του ραδιενεργού Ρ σε 
κάθε µόριο που προκύπτει µετά τον πρώτο και µετά τον δεύτερο 
διπλασιασµό. 



(8 µόρια) 
 
Β. Να περιγράψετε το πείραµα των Hershey και Chase (1952) 

(5 µόρια) 
 

Γ. Τι µπορούµε να πετύχουµε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) και ποιες είναι οι πρακτικές 
εφαρµογές της; 

(7 µόρια) 
∆.  

 
 

Με βάση τις πληροφορίες που σας παρέχει το στιγµιότυπο της εικόνας 

να τοποθετήσετε το γράµµα Σ ή Λ στις προτάσεις που θεωρείτε 

αντιστοίχως σωστές ή λανθασµένες: 

Ι. Η µεθειονίνη βρίσκεται στο άκρο 1 

ΙΙ. Το κωδικόνιο έναρξης βρίσκεται πλησιέστερα στο άκρο Α. 

ΙΙΙ. Το κωδικόνιο λήξης βρίσκεται κοντά στο άκρο Α 

ΙV. Το τελευταίο αµινοξύ που τοποθετείται στην πολυπεπτιδική 

αλυσίδα βρίσκεται πλησιέστερα στο άκρο 2. 

V. Οι τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, µετά την ολοκλήρωση της 

σύνθεσής τους, είναι πανοµοιότυπες. 

 
(5 µόρια) 



 
ΘΕΜΑ 3ο 
Α. Το µόριο της αιµοσφαιρίνης Α του ανθρώπου αποτελείται από 4 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες: 2 αλυσίδες α και 2 αλυσίδες β. Οι δύο α 
αλυσίδες, που είναι όµοιες, περιλαµβάνουν 141 αµινοξέα η κάθε µία, 
ενώ οι β ( που είναι επίσης όµοιες) 146 αµινοξέα. 
α) Πόσα διαφορετικά είδη mRNA είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση των 
τεσσάρων αλυσίδων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
β) Από πόσες βάσεις αποτελείται η αλληλουχία του ώριµου mRNA που 
αντιστοιχεί στις παραπάνω αλυσίδες αν οι 5’ και 3’ αµετάφραστες 
περιοχές κάθε mRNA έχουν συνολικά µήκος 50 βάσεις; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 (6 µόρια) 
 
Β. Με ποιον τρόπο κληρονοµείται η αιµορροφιλία Α στον άνθρωπο 
και µε ποια ασθένεια σχετίζεται; Γιατί εµφανίζεται πιο συχνά στα 
αρσενικά από ότι στα θηλυκά άτοµα; 

(7 µόρια) 
 

Γ. Κατασκευάζουµε cDNA βιβλιοθήκη από ανθρώπινο φυσιολογικό 
ηπατικό κύτταρο. Ποια τµήµατα του πυρηνικού DNA δεν θα 
περιέχονται σε αυτή; 

(6 µόρια) 
 
∆. Να περιγράψετε τα στάδια δηµιουργίας καρυότυπου ενός 
ανθρώπινου κυττάρου.  

(6 µόρια) 



ΘΕΜΑ 4ο 
Α. Τα γενεαλογικά δένδρα που ακολουθούν απεικονίζουν τον τρόπο 
που κληρονοµείται η γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή και οι 
προσκολληµένοι λοβοί αυτιών, στα µέλη µιας οικογένειας.  
α) Να αναφέρετε ποιο γενεαλογικό δένδρο αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτήρα, χωρίς αιτιολόγηση. 
β) Να γραφούν οι τύποι κληρονοµικότητας και να βρεθούν οι 
γονότυποι όλων των ατόµων, χωρίς αιτιολόγηση. 
 
 

 
   (13 µόρια) 

 
 
Β. Υγιής άντρας παντρεύτηκε µε υγιή γυναίκα και απέκτησαν ένα 
αγόρι µε αχρωµατοψία στο κόκκινο και το πράσινο χρώµα, ένα 
κορίτσι που πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία και περιµένουν το 
τρίτο παιδί τους.  
α) Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των γονέων και τους πιθανούς 
γονότυπους των παιδιών τους και να εξηγήσετε την απάντησή σας.  
β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα το τρίτο παιδί να έχει φυσιολογικό 
φαινότυπο. Να εξηγήσετε την απάντησή σας κάνοντας ή την 
απαιτούµενη διασταύρωση ή τις απαιτούµενες διασταυρώσεις. 

   (12 µόρια) 
 
 
Επιµέλεια θεµάτων: Χάλκος ∆ηµήτριος 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Α Β 



 
 

Απαντήσεις: 
 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  1:γ, 2:β, 3:α, 4:δ, 5:γ. 
 
Β.  
Αποδιάταξη του DNA: ∆ιαδικασία κατά την οποία αποχωρίζονται οι 
αλυσίδες της διπλής έλικας του DNA µε διάσπαση των υδρογονικών 
δεσµών που συγκρατούν τις δύο συµπληρωµατικές αλυσίδες και 
επιτυγχάνεται είτε µε αύξηση της θερµοκρασίας, είτε µε χρήση 
κατάλληλων χηµικών ουσιών. 
 
Μετασχηµατισµός: Η εισαγωγή του ανασυνδυασµένου DNA σε 
βακτήριο – ξενιστή ονοµάζεται µετασχηµατισµός. 
 
Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωµά του. Τα 
κύτταρα στα οποία το γονιδίωµα υπάρχει σε ένα µόνο αντίγραφο, 
όπως είναι τα προκαρυωτικά κύτταρα και οι γαµέτες των διπλοειδών 
οργανισµών, ονοµάζονται απλοειδή. 
 
Μονογονιδιακός χαρακτήρας: Χαρακτήρας που ελέγχεται από 
αλληλόµορφα γονίδια µιας µόνο γενετικής θέσης. 
 
Για την περιγραφή του µήκους ή της αλληλουχίας ενός νουκλεϊκού 
οξέος χρησιµοποιείται ο όρος αριθµός ή αλληλουχία βάσεων 
αντίστοιχα. Στην πραγµατικότητα εννοούµε τον αριθµό ή την 
ακολουθία των νουκλεοτιδίων του νουκλεϊκού οξέος. Η απλούστευση 
αυτή γίνεται γιατί το µόνο τµήµα του νουκλεοτιδίου που αλλάζει είναι 
η αζωτούχος βάση. Έτσι αναφέρεται ότι ένα µόριο DNA έχει µήκος 
2.000 ζεύγη βάσεων, επειδή είναι δίκλωνο, ενώ ένα µόριο mRNA έχει 
µήκος 2.000 βάσεις επειδή είναι µονόκλωνο. 
 
 
 



ΘΕΜΑ 2ο 

Α. α) Η συµπληρωµατικότητα των βάσεων του DNA ώθησε τους 
Watson και Crick, όταν περιέγραψαν το µοντέλο τους για τη δοµή του 
γενετικού υλικού το 1953, να γράψουν: «είναι φανερό ότι το ειδικό 
ζευγάρωµα που έχουµε υποθέσει ότι δηµιουργείται µεταξύ των 
βάσεων του DNA προτείνει έναν απλό µηχανισµό αντιγραφής του 
γενετικού υλικού». Οι Watson και Crick φαντάστηκαν µια διπλή έλικα 
η οποία ξετυλίγεται και κάθε αλυσίδα λειτουργεί σαν καλούπι για τη 
σύνθεση µιας νέας συµπληρωµατικής αλυσίδας. Έτσι τα δύο 
θυγατρικά µόρια που προκύπτουν είναι πανοµοιότυπα µε το µητρικό 
και καθένα αποτελείται από µία παλιά και µία καινούρια αλυσίδα. Ο 
µηχανισµός αυτός ονοµάστηκε ηµισυντηρητικός. 
β) Ένα µόριο DNA περιέχει φώσφορο στη φωσφορική οµάδα κάθε 
νουκλεοτιδίου του. Οι φωσφορικές οµάδες κάθε µορίου είναι ίσες µε 
τον αριθµό νουκλεοτιδίων του µορίου. Συνεπώς, µετά τον πρώτο 
διπλασιασµό κάθε µόριο θα έχει 0,4 ng. Μετά το δεύτερο 
διπλασιασµό θα έχουν προκύψει 4 µόρια DNA και το καθένα θα 
αποτελείται από 0,2ng φωσφόρου. 
 
Β. Σελ 14 σχολικού βιβλίου: «Η οριστική επιβεβαίωση ... οι νέοι 
φάγοι». 
 
Γ. Σελ 61 σχολικού βιβλίου: «Η µέθοδος.....από απολιθώµατα.» 
 
∆. Ι= Σ, ΙΙ=Λ, ΙΙΙ=Σ, ΙV=Σ, V=Σ. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Α. α) Οι αλυσίδες είναι ανά δύο όµοιες. Άρα έχουν την ίδια 
αλληλουχία αµινοξέων και προέκυψαν από τη µετάφραση του ίδιου 
mRNA. Συνεπώς, για τη σύνθεσή τους είναι υπεύθυνα συνολικά δύο 
διαφορετικά mRNA.  
β) Με βάση το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικάς είναι κώδικας 
τριπλέτας, συνεχής και µη επικαλυπτόµενος όσο και µε βάση το 
γεγονός ότι το κωδικόνιο λήξης δεν µεταφράζεται έχουµε: 



Αλυσίδα α: 141 αµινοξέα = 142 κωδικόνια. ∆ηλαδή 142x3 = 426 
νουκλεοτίδια ή βάσεις. Συνολικό µήκος ώριµου mRNA= 426 + 50= 
476 νουκλεοτίδια. 
Αλυσίδα β: 146 αµινοξέα = 147 κωδικόνια. ∆ηλαδή 147x3 = 441 
νουκλεοτίδια ή βάσεις. Συνολικό µήκος ώριµου mRNA= 441 + 50= 
491 νουκλεοτίδια. 
 
 
Β. Σελ. 80 σχολικού βιβλίου: «Η αιµορροφιλία Α είναι.....σπάνια στα 
θηλυκά άτοµα.» 
 
Γ. ∆εν θα περιέχονται: 
1. Το τµήµα του DNA που δεν περιέχει γονίδια (95 % του 
ανθρώπινου γονιδιώµατος). 
2. Τα γονίδια που µεταγράφονται σε tRNA, rRNA και snRNA. 
3. Τα τµήµατα των γονιδίων που αντιστοιχούν σε εσώνια  
4. Οι αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής 
5. Oι υποκινητές. 
6. Τα γονίδια των πολυκύτταρων οργανισµών που είναι ανενεργά στο 
συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο λόγω διαφοροποίησης. 
 
∆. Σελ 20 σχολικού βιβλίου: «Η µελέτη των χρωµοσωµάτων είναι ... 
αποτελεί τον καρυότυπο».  
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Α.  
α) Το γενεαλογικό δένδρο Α αντιστοιχεί στο χαρακτήρα 
προσκολληµένοι λοβοί αυτιών ενώ το γενεαλογικό δένδρο Β στο 
χαρακτήρα γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή. 
 
β) Γενεαλογικό δένδρο Α: 
Ο χαρακτήρας προσκολληµένοι λοβοί αυτιών κληρονοµείται ως 
αυτοσωµικός υπολειπόµενος. 
Συµβολίζω: Ε= το αλληλόµορφο που καθορίζει τους ελεύθερους 
λοβούς αυτιών. 
ε= το αλληλόµορφο που καθορίζει τους προσκολληµένους λοβούς 
αυτιών. 
Πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι: 



Γονότυποι ΕΕ Εε εε 
Φαινότυποι Ελεύθεροι λοβοί Ελεύθεροι λοβοί Προσκολληµένοι λοβοί 
 

Γονότυποι: 
Άτοµα Ι3, ΙΙ2, ΙΙ3, ΙΙ6, ΙΙΙ1 = εε 
Άτοµα Ι1, Ι2, Ι4, ΙΙ5 = Εε 
Άτοµα ΙΙ1, ΙΙ4, ΙΙ2 = ΕΕ ή Εε 
 
Γενεαλογικό δένδρο Β: 
Ο χαρακτήρας γραµµή τριχοφυΐας µε κορυφή κληρονοµείται ως 
αυτοσωµικός επικρατής. 
Συµβολίζω: Γ= το αλληλόµορφο που καθορίζει τη γραµµή τριχοφυΐας 
µε κορυφή. 
γ= το αλληλόµορφο που καθορίζει τη γραµµή τριχοφυΐας χωρίς 
κορυφή. 
Πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι: 
Γονότυποι ΓΓ Γγ γγ 
Φαινότυποι Γραµµή 

τριχοφυΐας µε 
κορυφή 

Γραµµή 
τριχοφυΐας µε 

κορυφή 

Γραµµή τριχοφυΐας 
χωρίς κορυφή 

 

Γονότυποι: 
Άτοµα Ι2, Ι3, ΙΙ2, ΙΙ3, ΙΙ6, ΙΙΙ1 = γγ 
Άτοµα Ι1, Ι4, ΙΙ1, ΙΙ4, ΙΙ5 = Γγ 
Άτοµο ΙΙΙ1= ΓΓ ή Γγ 
 
 



Β. 
Η µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο και στο πράσινο χρώµα 
κληρονοµείται ως υπολειπόµενος φυλοσύνδετος χαρακτήρας: 
Συµβολίζω: 
ΧΑ = το αλληλόµορφο που καθορίζει τη φυσιολογική όραση. 
Χα= το αλληλόµορφο που καθορίζει τη µερική αχρωµατοψία στο 
κόκκινο και στο πράσινο. 
Πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι: 
 

Γονότυποι 
αρσενικών 

ΧΑ  Υ Χα Υ 

Φαινότυποι 
αρσενικών 

φυσιολογική 
όραση 

µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο 
και στο πράσινο 

 
 
 
 

Γονότυποι 
θηλυκών 

ΧΑ  ΧΑ ΧΑ Χα Χα Χα 

Φαινότυποι 
θηλυκών 

φυσιολογική 
όραση 

φυσιολογική 
όραση (φορέας) 

µερική αχρωµατοψία 
στο κόκκινο και στο 
πράσινο 

 
 
 
Η ∆ρεπανοκυτταρική αναιµία κληρονοµείται ως υπολειπόµενος 
αυτοσωµικός χαρακτήρας. 
 
Συµβολίζω: 
∆= το Επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο  
δ= το υπολειπόµενο αλληλόµορφο που καθορίζει τη 
δρεπανοκυτταρική αναιµία. 
Πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι: 
Γονότυποι ∆∆ ∆δ δδ 
Φαινότυποι Υγιής Υγιής (φορέας) δρεπανοκυτταρική 

αναιµία 
 
  



ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: Καθώς το κορίτσι πάσχει από 
δρεπανοκυτταρική αναιµία θα έχει γονότυπο δδ.  Αφού τα παιδιά 
κληρονοµούν ένα γονίδιο από τον πατέρα τους και ένα από τη µητέρα 
και επειδή είναι υγιής ο πατέρας, θα έχει γονότυπο ∆δ.  
Αφού είναι υγιής ως προς την αχρωµατοψία θα έχει γονότυπο ΧΑΥ. 
 
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΠΑΤΕΡΑ: ΧΑΥ ∆δ. 
 
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: Καθώς το αγόρι πάσχει από αχρωµατοψία θα 
έχει γονότυπο ΧαΥ. Επειδή τα αγόρια κληρονοµούν το Χ χρωµόσωµα 
από τη µητέρα του και επειδή η µητέρα είναι υγιής, θα έχει γονότυπο 
ΧΑ Χα 
Επειδή το κορίτσι πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιµία (δδ) και η 
µητέρα είναι υγιής θα έχει γονότυπο ∆δ. 
 
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΧΑ Χα ∆δ 
 
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΙΟΥ: Το αγόρι πάσχει από αχρωµατοψία άρα έχει 
γονότυπο Χα Υ. 
Πιθανοί γονότυποι 
Χα Υ∆δ ή Χα Υδδ ή Χα Υ∆∆ 
 
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ: Το κορίτσι πάσχει από δρεπανοκυτταρική 
αναιµία άρα θα έχει γονότυπο δδ. 
Πιθανοί γονότυποι: 
ΧΑ  ΧΑ δδ ή ΧΑ  Χα δδ 
 
Β) Για τη διασταύρωση ισχύει τόσο ο πρώτος νόµος του Μendel όσο 
και ο δεύτερος καθώς τα γονίδια (φυλοσύνδετα και αυτοσωµικά 
αντίστοιχα) βρίσκονται σε διαφορετικό ζεύγος οµόλογων 
χρωµοσωµάτων. 
 
1ος νόµος του Mendel ή νόµος του διαχωρισµού των 
αλληλόµορφων γονιδίων: Τα άτοµα της F1 που είναι ετερόζυγα για 
µια ιδιότητα, διαχωρίζουν τα αλληλόµορφα γονίδιά τους έτσι ώστε σε 
κάθε γαµέτη να υπάρχει ένα µόνο αλληλόµορφο. Οι ιδιότητες των 
απογόνων προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασµό των γαµετών των 
δύο γονέων.  



2ος νόµος του Mendel ή νόµος της ανεξάρτητης µεταβίβασης 
των γονιδίων: Τα άτοµα της F1 που είναι ετερόζυγα για 2 ιδιότητες, 
διαχωρίζουν κατά τη διάρκεια της µείωσης τα αλληλόµορφα της µιας 
ιδιότητας ανεξάρτητα από τα αλληλόµορφα της δεύτερης ιδιότητας. 
Αυτό ισχύει µόνο όταν τα 2 ζεύγη των αλληλόµορφων γονιδίων 
βρίσκονται σε 2 διαφορετικά ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων 
 
 
∆ιασταύρωση: 
Πατρική γενιά (P):   ΧΑΥ ∆δ               X          ΧΑ Χα ∆δ 
 
Γαµέτες :             Υ∆, Υδ, ΧΑ∆, ΧΑδ ΧΑ ∆, ΧΑ δ, Χα∆, Χαδ 
 
 
1η θυγατρική γενιά (F1): τετράγωνο punnett 
 
 ΧΑ ∆ ΧΑ δ Χα∆ Χαδ 
ΧΑ∆ ΧΑ ΧΑ∆∆ ΧΑ ΧΑ∆δ ΧΑΧα∆∆ ΧΑΧα∆δ 
ΧΑδ ΧΑ ΧΑ∆δ ΧΑ ΧΑδδ ΧΑΧα∆δ ΧΑΧαδδ 
Υ∆ ΧΑ Υ∆∆ ΧΑ Υ∆δ ΧαΥ∆∆ Χα Υ∆δ 
Υδ ΧΑ Υ∆δ ΧΑ Υδ δ ΧαΥ∆δ ΧαΥδδ 
 
Η πιθανότητα το τρίτο παιδί να είναι φυσιολογικό είναι 9/16.  
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