
Σελίδα 1 από 4 

 Να απαντιςετε ςε όλα τα κζματα με βάςθ τισ οδθγίεσ ςε κάκε κζμα. 
Σασ ευχόμαςτε επιτυχία! 

ΘΕΜΑ Α 

Να αντιγράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω θμιτελείσ 

προτάςεισ Α1 ζωσ Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ λζξθ ι ςτθ φράςθ, θ οποία 

ςυμπλθρϊνει ςωςτά τθν θμιτελι πρόταςθ.  

Α1. Για τθν καταςκευι cDNA βιβλιοκικθσ δεν χρθςιµοποιείται το ζνηυµο: 

α. αντίςτροφθ µεταγραφάςθ.  

β. DNA ελικάςθ.  

γ. περιοριςτικι ενδονουκλεάςθ. 

δ. DNA πολυµεράςθ. 

Α2. Στθν περίπτωςθ των ατελϊσ επικρατϊν γονιδίων: 

Α3. 

α. Άτοµα µε διαφορετικό γονότυπο µπορεί να ζχουν ίδιο φαινότυπο. 

β. Στο φαινότυπο των ετερόηυγων ατόµων εκφράηονται και τα δφο αλλθλόµορφα. 

γ. ∆εν ιςχφουν οι νόµοι του Mendel. 

δ. Άτοµα µε διαφορετικό γονότυπο ζχουν διαφορετικό φαινότυπο. 

Τα υβριδϊµατα:

α. αποµονϊνονται από το ςπλινα ποντικοφ. 

β. προκφπτουν από τθ ςφντθξθ καρκινικϊν κυττάρων µεταξφ τουσ. 

γ.  µποροφν να διατθρθκοφν ςε κυτταροκαλλιζργειεσ. 

δ. µποροφν να φυλάςςονται για µεγάλα χρονικά διαςτιµατα ςε κερμοκραςία 

δωματίου. 

Α4.  Ένα θπατικό και ζνα παγκρεατικό κφτταρο του ίδιου οργανιςµοφ περιζχουν: 
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Σελίδα 2 από 4 

α. τον ίδιο αρικµό χρωµοςωµάτων και διαφορετικά γονίδια. 

β. ίδια γονίδια και ίδιεσ πρωτεΐνεσ. 

γ. ίδια γονίδια και διαφορετικοφσ υποκινθτζσ. 

δ. ίδιουσ υποκινθτζσ και διαφορετικοφσ µεταγραφικοφσ παράγοντεσ. 

Α5. Η µεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ φαρµακευτικϊν πρωτεϊνϊν από διαγονιδιακά ηϊα 

(gene farming) επιτυγχάνεται µε:: 

α. γενετικι τροποποίθςθ του ηυγωτοφ µε µικροζγχυςθ και µεταφορά του ςε κθλυκό 

ηϊο για κυοφορία. 

β. διαςταφρωςθ κθλυκοφ ηϊου γενετικά τροποποιθµζνου για τθν πρωτεΐνθ µε 

φυςιολογικό αρςενικό. 

γ. κλωνοποίθςθ ενόσ κθλυκοφ ηϊου γενετικά τροποποιθµζνου για τθν επικυµθτι 

πρωτεΐνθ. 

δ. παραγωγι τθσ πρωτεΐνθσ ςτα κφτταρα του µαςτικοφ αδζνα κθλυκοφ ηϊου. 

Μονάδες 25 

Θζμα Β 

 Άντρασ με κυςτικι ίνωςθ υπεβλικθ ςε in vivo γονιδιακι κεραπεία , με επιτυχζσ 

αποτζλεςμα . Ο άντρασ αυτόσ παντρεφτθκε μια φυςιολογικι γυναίκα , φορζα όμωσ του 

γονιδίου τθσ κυςτικισ ίνωςθσ και γζννθςαν ζνα παιδί που εμφάνιςε τα ςυμπτϊματα τθσ 

αςκζνειασ .Ο άντρασ ςτα επόμενα χρόνια τθσ ηωισ του εμφάνιςε καρκίνο του πνεφμονα και 

κεϊρθςε τθ γονιδιακι κεραπεία  ςτθν οποία υπεβλικθ , ωσ υπεφκυνθ για τον καρκίνο που 

εμφάνιςε . 

Β1. Περιγράψτε τθ διαδικαςία τθσ  κεραπείασ ςτθν οποία υποβλικθκε (Mονάδεσ 8). Γιατί 

ονομάηεται in vivo (Μονάδεσ 2); 

Μονάδες 10 

B2.  Πωσ μπορεί να εξθγθκεί  θ εμφάνιςθ καρκίνου του πνεφμονα  ςτον άντρα αυτόν που 

κεραπεφκθκε από τθν κυςτικι ίνωςθ με τθν γονιδιακι κεραπεία ; 

      Μονάδες 5 

B3. Όταν γεννικθκε το παιδί με τθν κυςτικι ίνωςθ , θ γυναίκα κεϊρθςε ότι θ γονιδιακι 

κεραπεία του ςυηφγου τθσ δεν ιταν απόλυτα επιτυχισ . Είναι βάςιμοσ ο ιςχυριςμόσ τθσ ; 

      Μονάδες 5 

B4. Ποια είναι θ πικανότθτα το ηευγάρι αυτό να γεννιςει ξανά παιδί με κυςτικι ίνωςθ ; 

  Μονάδες 5 



 

Σελίδα 3 από 4 
 

 

Θζμα Γ    
 

Σηο ζχήµα απεικονίζεηαι ηο µόπιο ηου tRNA που µεηαθέπει ηο αµινοξύ ηπυπηοθάνη (trp): 

 

 

 

                                          
Το tRNA αυηό κωδικοποιείηαι από ηο γονίδιο: 

              
 

 

Γ1. Να εξθγιςετε ποια από τισ δφο αλυςίδεσ (α ι β) είναι θ µθ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου 

και να ςθµειϊςετε τα 5ϋκαι 3ϋ άκρα των δφο αλυςίδων. 

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

Γ2. Η ακόλουκθ αλλθλουχία αποτελεί γονίδιο προκαρυωτικοφ κυττάρου που µεταγράφεται 

ςε mRNA και µεταφράηεται ςε πεπτιδικι αλυςίδα. 

         

             
      

     Να εξθγιςετε ποια από τισ δφο αλυςίδεσ (1 ι 2) είναι θ κωδικι αλυςίδα του γονιδίου και 

να ςθµειϊςετε τα 5ϋ και 3ϋ άκρα των δφο αλυςίδων, αν γνωρίηετε ότι ςτθ µετάφραςθ 

που κα ακολουκιςει τθσ µεταγραφισ ςυµµετζχει το παραπάνω tRNA. 

 

Μονάδες 6 

 

Γ3. Τα γονίδια που κωδικοποιοφν tRNA αποτελοφν αλλθλουχίεσ του γονιδιϊµατοσ των 

οργανιςµϊν που µεταγράφονται αλλά δεν µεταφράηονται. Να αναφζρετε ποια άλλα 

τµιµατα του γονιδιϊµατοσ των ευκαρυωτικϊν κυττάρων µεταγράφονται αλλά δεν 

µεταφράηονται. 

Μονάδες 9 

 



 

Σελίδα 4 από 4 
 

 

Γ4.  Να περιγράψετε τθ διαδικαςία για τθν παραγωγι ςτελζχουσ καλαμποκιοφ, ποικιλίασ Bt. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 6 

 

 

 

Θζμα Δ  

 

   

Δ1.  Από τθ διαςταφρωςθ ατόμων δροςόφιλασ προζκυψε θ ακόλουκθ αναλογία απογόνων: 

 

90 κθλυκά µε κόκκινα µάτια και κανονικζσ πτζρυγεσ.  

30 κθλυκά µε κόκκινα µάτια και ατροφικζσ πτζρυγεσ.  

44 αρςενικά µε κόκκινα µάτια και κανονικζσ πτζρυγεσ.  

46 αρςενικά µε λευκά µάτια και κανονικζσ πτζρυγεσ.  

16 αρςενικά µε κόκκινα µάτια και ατροφικζσ πτζρυγεσ.  

14 αρςενικά µε λευκά µάτια και ατροφικζσ πτζρυγεσ. 

 

Να βρείτε τουσ γονότυπουσ των γονζων και να πραγματοποιιςετε τθ διαςταφρωςθ ι τισ 

διαςταυρϊςεισ, αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ       

  Μονάδες 10  

 

 

 

Δ2. Μπορεί το παρακάτω γενεαλογικό δζντρο να αναπαριςτά τον τρόπο κλθρονόµθςθσ τθσ 

κυςτικισ ίνωςθσ, τθσ µερικισ αχρωµατοψίασ ι τθσ οικογενοφσ 

υπερχολθςτερολαιμίασ;(Μονάδεσ 9) Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ, αφοφ αρικµιςετε τα 

άτοµα (Μονάδεσ 6). 

Θα µποροφςε να είναι µιτοχονδριακι θ αςκζνεια (Μονάδεσ 2); 

 

                                             
                                                                                                                                               Μονάδες 15 




