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ΘΕΜΑ 1ο  
  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει 
σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
1. Στο οπερόνιο της λακτόζης δεν περιλαµβάνεται  

α. χειριστής.  
β. υποκινητής.  
γ. snRNA.  
δ. δοµικά γονίδια.  

Μονάδες 5  
2. Τα νουκλεοσώµατα  

α. αποτελούνται αποκλειστικά από DNA.  
β. δεν σχηµατίζονται κατά τη µεσόφαση.  
γ. αποτελούνται από DNA που τυλίγεται γύρω από πρωτεΐνες.  
δ. είναι ορατά µόνο µε το οπτικό µικροσκόπιο.  

Μονάδες 5  
3. Σε άτοµα που πάσχουν από µια µορφή εµφυσήµατος χορηγείται  

α. παράγοντας ΙΧ.  
β. αυξητική ορµόνη.  
γ. ινσουλίνη.  
δ. α1

 
- αντιθρυψίνη.  

Μονάδες 5  
4. ∆ιαγονιδιακά είναι φυτά  

α. τα οποία έχουν υποστεί γενετική αλλαγή.  
β. στα οποία έχουν εισαχθεί ορµόνες.  
γ. τα οποία έχουν εµβολιαστεί µε αντιγόνα in vitro.  
δ. στα οποία έχουν εισαχθεί αντιβιοτικά.  

Μονάδες 5  
5. Μετασχηµατισµός βακτηριακού κυττάρου ξενιστή είναι  

α. η εισαγωγή αντισώµατος.  
β. η εισαγωγή DNA πλασµιδίου.  
γ. η εισαγωγή θρεπτικών συστατικών.  
δ. η εισαγωγή αντίστροφης µεταγραφάσης.  

Μονάδες 5  
 
ΘΕΜΑ 2ο   
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
1. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση και ποια τα προϊόντα της;  

Μονάδες 4  
2. Πώς τα µονοκλωνικά αντισώµατα χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου; 

(µονάδες 5) Ποια είναι τα πλεονεκτήµατά τους συγκριτικά µε άλλες µεθόδους 
θεραπείας; (µονάδες 2)  

Μονάδες 7  



3. Τι είναι η µετατόπιση και τι είναι η αµοιβαία µετατόπιση; Ποια προβλήµατα µπορεί να 
προκαλέσει η αµοιβαία µετατόπιση στον άνθρωπο;  

Μονάδες 6  
4. Ποιες οµάδες ατόµων είναι απαραίτητο να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση;  

Μονάδες 8  
 
ΘΕΜΑ 3ο
  
Α. Στα παρακάτω γενεαλογικά δέντρα µελετάται ο τρόπος κληρονόµησης κοινού 

µονογονιδιακού χαρακτηριστικού σε δύο διαφορετικές οικογένειες 1 και 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην 1η 
 
οικογένεια φέρουν το χαρακτηριστικό τα άτοµα   Ι2, ΙΙ2, ΙΙ3

 
(µαυρισµένα) ενώ 

στην 2η οικογένεια φέρουν το χαρακτηριστικό τα άτοµα ΙΙ2, ΙΙ3
 

Να προσδιορίσετε τον τρόπο κληρονόµησης του χαρακτηριστικού µε βάση τα 
παραπάνω στοιχεία, αιτιολογώντας την απάντησή σας µε τις κατάλληλες 
διασταυρώσεις (Να µη ληφθεί υπόψη η περίπτωση µετάλλαξης και να µην εξεταστεί η 
περίπτωση του φυλοσύνδετου επικρατούς γονιδίου). (µονάδες 8) Να γράψετε τους 
γονότυπους όλων των ατόµων. (µονάδες 5)  

(µαυρισµένα).  

Μονάδες 13  
Β. Να υποδείξετε ένα πιθανό µηχανισµό που µπορεί να εξηγήσει τη γέννηση ατόµου µε 

σύνδροµο Turner από γονείς µε φυσιολογικό αριθµό χρωµοσωµάτων. (µονάδες 6) Να 
περιγράψετε τη διαδικασία µε την οποία µπορούµε να απεικονίσουµε τα χρωµοσώµατα 
του ατόµου µε σύνδροµο Turner, µετά τη γέννησή του. (µονάδες 6)  

Μονάδες 12  
 
ΘΕΜΑ 4Ο  
   
∆ίνεται δίκλωνο µόριο DNA το οποίο περιέχει τµήµα ασυνεχούς γονιδίου που 
µεταγράφεται σε mRNA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Πού συναντάµε ασυνεχή γονίδια; (µονάδες 2)  



β) Να προσδιορίσετε τα 3΄ και 5΄ άκρα του παραπάνω µορίου DNA. (µονάδες 2) Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 4)  

γ) Να γράψετε το τµήµα του πρόδροµου mRNA και του ώριµου mRNA που προκύπτουν 
από τη µεταγραφή του παραπάνω µορίου DNA, χωρίς αιτιολόγηση. (µονάδες 2)  

δ) Πώς προκύπτει το ώριµο mRNA; (µονάδες 3)  
ε) Μπορεί η περιοριστική ενδονουκλεάση ΕcoRI να κόψει το παραπάνω τµήµα DNA; 

(µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 3)  
στ) Ποιες κατηγορίες γονιδίων που υπάρχουν στο χρωµοσωµικό DNA ενός κυτταρικού 

τύπου δεν κλωνοποιούνται σε cDNA βιβλιοθήκη; (µονάδες 8)  
Μονάδες 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


