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ΘΕΜΑ Α 
Α1.Ο αριθμός των βραχιόνων που απεικονίζονται στον καρυότυπο ατόμου με 
σύνδρομο Turner είναι: 
α. 45 
β. 90 
γ. 180 
δ. 184 

(μονάδες 5) 
Α2. Μία μετάλλαξη στο ρυθμιστικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης, έχει ως 
αποτέλεσμα, να παράγεται μια πρωτεΐνη που δεν συνδέεται με τη λακτόζη. Το 
βακτήριο 
α. θα παράγει μεγάλες ποσότητες των ενζύμων που διασπούν τη λακτόζη 
β. δε θα μπορεί να διασπάσει τη γλυκόζη 
γ. θα παράγει τα ένζυμα που διασπούν τη λακτόζη, όταν δεν υπάρχει λακτόζη στο 
περιβάλλον του 
δ. δε θα είναι ικανό να επιβιώσει όταν στο περιβάλλον του υπάρχει λακτόζη και δεν 
υπάρχει γλυκόζη. 

(μονάδες 5) 
Α3. Τα μονοκλωνικά αντισώματα: 
α. παράγονται από τα πρόδρομα ερυθροκύτταρα 
β. συντίθενται στα ριβοσώματα των β-λεμφοκυττάρων 
γ. χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή βιβλιοθηκών 
δ. δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 

(μονάδες 5) 
Α4. Σιωπηλή μετάλλαξη μπορεί να είναι 
α. αντικατάσταση μιας βάσης στο κωδικόνιο της μεθειονίνης 
β. αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο της τρυπτοφάνης 
γ. αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο της βαλίνης 
δ. προσθήκη μίας βάσης στο κωδικόνιο της λυσίνης. 

(μονάδες 5) 
 

Α5. Οι φορείς της β΄θαλασσαιμίας 
α. δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα εφόσον το γονίδιο της ασθένειας είναι 
υπολειπόμενο 
β. δεν εμφανίζουν μεταβολές στις ποσότητες των άλλων αιμοσφαιρινών τους 
γ. σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζουν πλεονέκτημα συγκριτικά με τα ομόζυγα 
φυσιολογικά άτομα 
δ. δεν μπορούν να αποκτήσουν υγιές παιδί. 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι μεταλλάξεις δεν είναι πάντοτε 
βλαβερές. 

(μονάδες 8) 
Β2. Να αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα που απαιτούνται για την παραγωγή 
ινσουλίνης από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. 

(μονάδες 5) 

Β3. Ποιες αιτίες μπορούν να μετατρέψουν ένα φυσιολογικό σωματικό κύτταρο σε 
καρκινικό; Κληρονομείται ο καρκίνος σαν μεντελικός χαρακτήρας  

(μονάδες 6) 
Β4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο διπλασιασμού των μικροοργανισμών 

και τι γνωρίζετε για αυτούς; 

 (μονάδες 6) 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Η μυϊκή δυστροφία Duchenne είναι μια φυλοσύνδετη υπολειπόμενη διαταραχή 
η οποία οφείλεται σε απουσία της λειτουργικότητας μιας πρωτεΐνης απαραίτητης 
για τη λειτουργία των μυϊκών κυττάρων, λόγω μετάλλαξης του αντίστοιχου 
γονιδίου. Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται στους άντρες με συχνότητα 1 στους 4000. 
 

1. Να εξηγήσετε αν η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας αυτής στις γυναίκες 
είναι υψηλότερη, χαμηλότερη ή ίση με τη συχνότητα εμφάνισης της στους 
άντρες; 

(μονάδες 3) 
2. Μία γυναίκα πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne υποβάλλεται σε 

γονιδιακή θεραπεία. Να εξηγήσετε ποιος τύπος γονιδιακής θεραπείας 
εφαρμόστηκε (μονάδες 2) και να περιγράψετε τα στάδια που 
ακολουθούνται σε αυτόν τον τύπο γονιδιακής θεραπείας (μονάδες 3). 

(μονάδες 5) 
3. Η γυναίκα που υποβλήθηκε σε γονιδιακή θεραπεία παντρεύεται με υγιή 

άντρα. Ποια είναι η πιθανότητα να αποκτήσουν υγιές παιδί; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 4) 
 
 

Κατά την 11η εβδομάδα της κύησης, της παραπάνω γυναίκας, διενεργείται 
προγεννητικός έλεγχος. Τα κύτταρα του εμβρύου χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή του καρυότυπου που ακολουθεί: 
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4. Να περιγράψετε αναλυτικά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τον 

προγενητικό έλεγχο για τη δημιουργία του παραπάνω καρυότυπου. 
(μονάδες 5) 

5. Πόσα μόρια απεικονίζονται στον παραπάνω καρυότυπο; Να μην 
αιτιολογήσετε.  

(μονάδες 2) 
6. Να εξηγήσετε αν το παιδί πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne. 

(μονάδες 2) 
 

Γ3. Τα διαγράμματα που ακολουθούν παριστάνουν τη μεταβολή των αλυσίδων των 
των αιμοσφαιρινών κατά την εμβρυακή και κατά την ενήλικη ζωή: 
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Να αντιστοιχίσετε κάθε διάγραμμα σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Φυσιολογική σύνθεση αιμοσφαιρινών 
2. Φορέας της β΄θαλασσαιμίας 
3. α’ θαλασσαιμία λόγω έλλειψης 2 γονιδίων α 
4. ασθενής με β΄θαλασσαιμία.  

(μονάδες 4) 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. Το γενεαλογικό δέντρο που ακολουθεί παριστάνει την εμφάνιση μιας 
μονογονιδιακής ασθένειας στα μέλη μιας οικογένειας στην οποία όλα τα άτομα 
έχουν φυσιολογικό καρυότυπο. 
 

 
Προκειμένου να διαπιστωθεί ο τύπος κληρονομικότητας της ασθένειας 
απομονώθηκε DNA από τα σωματικά κύτταρα των ατόμων Ι1 και Ι2 και έγινε 
επιλεκτική αντιγραφή μιας περιοχής μήκους 1000 ζευγών βάσεων η οποία περιέχει 
τη θέση όπου έχει συμβεί η μετάλλαξη που ευθύνεται για την ασθένεια. Τα 
τμήματα δέχθηκαν την επίδραση της EcoRI και τα τμήματα διαφορετικού μήκους 
που προέκυψαν από κάθε άτομο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 

άτομο 
Διαφορετικά τμήματα από τη δράση 

της EcoRI 

I1 200, 300 και 500 ζεύγη βάσεων. 

I2 700 και 300 ζεύγη βάσεων 

 
Δίνεται ότι το φυσιολογικό αλληλόμορφο κόβεται από την EcoRI σε δύο τμήματα με 
μήκη 700 και 300 ζευγών βάσεων, ενώ το παθολογικό κόβεται σε τρία τμήματα με 
μήκη 500, 300 και 200 ζεύγη βάσεων.  
 
Να βρείτε αν η ασθένεια ελέγχεται από επικρατές ή από υπολειπόμενο γονίδιο. Να 
βρείτε αν το γονίδιο είναι αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο. Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας 

(μονάδες 5) 
Να γράψετε τους γονότυπους όλων των ατόμων που απεικονίζονται στο δέντρο. 

(μονάδες 4) 
Δ2. Δίνεται η αλληλουχία ενός ευκαρυωτικού γονιδίου το οποίο περιέχει δύο 
εσώνια, καθώς και τέσσερις θέσεις στις οποίες μπορεί να συμβεί αντικατάσταση 
μιας βάσης. 
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                             (I)   (II)                (III)                (IV) 
 
                       (α)                                                                                        (β) 
Κλώνος Ι 3’ ………CTGCTACATGATCCACTCGACTCATTCT ………5’ 
Κλώνος ΙΙ 5’ ……  GACGATGTACTAGGTGAGCTGAGTAAGA…..…..3’ 
 
Από την έκφραση του παραπάνω γονιδίου παράγεται ένα ένζυμο το οποίο κατά τη 
στιγμή της έκφρασής του αποτελείται από τα αμινοξέα: 
 
NH2  - met – trp – cys – glu - COOH 
 
Δίνονται τα κωδικόνια 
 

trp cys Glu 

5’- UGG - 3’ 5’ - UGU -3’ 5’- GAG- 3’ 

 
Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα χωρίς να αιτιολογήστε. 

I. Ποια είναι η θέση του υποκινητή (α ή β); 
 (μονάδες 1) 

II. Αφού γράψετε την αλληλουχία βάσεων του πρόδρομου mRNA που 
παράγεται από τη μεταγραφή του παραπάνω γονιδίου να γράψετε τις 
αλληλουχίες του πρόδρομου mRNA που αποτελούν: 

 Την 5΄αμετάφραστη περιοχή                                                            (μονάδες 1) 

 Την 3΄αμετάφραστη περιοχή                                                            (μονάδες 1) 

 Το πρώτο εξώνιο                                                                              (μονάδες 1) 

 Τα κωδικόνια                                                                                    (μονάδες 1) 
(Δίνεται ότι το κωδικόνιο λήξης δεν ανήκει στην αμετάφραστη περιοχή.) 
 

III. Να εξηγήσετε σε ποια ή ποιες από τις θέσεις Ι-ΙV του παραπάνω γονιδίου 
μία αντικατάσταση βάσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: 

 Την αδυναμία του παραγόμενου mRNAνα σχηματίσει σύμπλοκο έναρξης.        
                                                                                                          (μονάδες 2) 

 Την παραγωγή του πεπτιδίου με μικρότερο αριθμό αμινοξέων από το 
φυσιολογικό. 
                                                                                                                      (μονάδες 2) 

IV. Αν συμβεί αντικατάσταση βάσης στη θέση ΙΙΙ του παραπάνω γονιδίου η 
οποία όμως δεν επηρεάζει την ενεργότητα του ενζύμου, να εξηγήσετε για 
ποιον λόγο μπορεί να μην επηρεαστεί η λειτουργικότητα του ενζύμου και 
πως χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη μετάλλαξη για το λόγο αυτό.  

(μονάδες 3) 
V. Ένας ερευνητής κατασκευάζει μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη και μία cDNA 

βιβλιοθήκη που περιέχουν το παραπάνω γονίδιο με σκοπό την έκφραση του 
γονιδίου. Από πόσα αμινοξέα θα αποτελείται, αμέσως μετά τη σύνθεσή του, 
το πεπτίδιο που θα παραχθεί από: 

 Τα βακτηριακά κύτταρα της cDNA βιβλιοθήκης                             (μονάδες 2) 

 Τα βακτηριακά κύτταρα της γονιδιωματικής βιβλιοθήκης.            (μονάδες 2) 


