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ΘΕΜΑ 1ο  

 
Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Α1. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες κωδικοποιούνται από γονίδια που:  

α. δεν υπόκεινται σε γονιδιακή ρύθμιση. 

β. είναι ασυνεχή. 

γ. εντοπίζονται πάντα σε κυκλικά μόρια DNA. 

δ. προσδίδουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά. 

 

Α2. Από πατέρα με αχρωματοψία στο πράσινο και το κόκκινο δεν είναι δυνατόν να γεννηθεί: 

α. κόρη φορέας 

β. γιος με αχρωματοψία 

γ. κόρη ομόζυγη για το φυσιολογικό γονίδιο 

δ. γιος με κανονική όραση 

 

Α3. Τα φυλοσύνδετα γονίδια είναι δυνατό φυσιολογικά να μην υπάρχουν σε ένα: 

α. σωματικό κύτταρο 

β. ζυγωτό 

γ. σπερματοζωάριο 

δ. ωάριο 

  

Α4. Ποια από τις παρακάτω διασταυρώσεις δεν μπορεί να είναι διασταύρωση αυτογονιμοποιούμενων 

ατόμων: 

α.  Αα Χ Αα 

β.  ΑαΒβ Χ ααββ 

γ.  αα Χ αα 

δ.  ΑαΒβ Χ ΑαΒβ 

 

Α5. Κατά τη διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης σε άωρο γεννητικό κύτταρο με γονότυπο 

Ββ: 

α. παράγονται 4 κύτταρα, δύο εκ των οποίων έχουν το γονίδιο Β και δύο το γονίδιο β. 

β. παράγονται 4 κύτταρα με γονότυπο Ββ. 

γ. παράγονται 2 κύτταρα με γονότυπο Ββ. 

δ. παράγονται 2 κύτταρα, ένα εκ των οποίων έχει το γονίδιο Β και ένα το γονίδιο β. 

                      (Μονάδες 25)                          

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ 2ο   

 
Α. Να αντιστοιχήσετε κάθε έννοια από τη στήλη Ι με μία σχετική από τις αναγραφόμενες στη στήλη 

ΙΙ. 

Ι ΙΙ 

Α. πολλαπλά αλληλόμορφα 1. Το σύνολο των αλληλόμορφων 

γονιδίων ενός οργανισμού. 

Β. διασταύρωση ελέγχου 2. Καλύπτει την έκφραση του 

αλληλομόρφου του 

Γ. αλληλόμορφα γονίδια 3. β - θαλασσαιμία  

Δ. γονότυπος 4. άτομο άγνωστου γονότυπου 

διασταυρώνεται με άτομο ομόζυγο 

υπολειπόμενο 

Ε. φυλοσύνδετα γονίδια 5. βρίσκονται στην ίδια θέση των 

ομόλογων χρωμοσωμάτων και ελέγχουν 

την ίδια ιδιότητα 

Στ. συνεπικρατή αλληλόμορφα 6. βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν 

έχουν αλληλόμορφα στο Υ χρωμόσωμα 

Ζ. επικρατές γονίδιο 7. εκφράζονται στο φαινότυπο των 

ετερόζυγων ατόμων 

 

                                                                                                                                    (Μονάδες 7) 

Β. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω εννοιών: γονίδιο, ανιχνευτής, cDNA βιβλιοθήκη, 

Γενετική Μηχανική.   

(Μονάδες 8) 

Γ. Να αναφέρετε τις διαφορές και τις ομοιότητες των χρωμοσωμάτων ενός ζεύγους ομολόγων 

φυσιολογικού ατόμου.    

(Μονάδες 5) 

Δ. Ποιες είναι οι περιοχές του γενετικού μας υλικού που δεν μπορούν να κλωνοποιηθούν με τη 

δημιουργία cDNA βιβλιοθήκης; 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ 3ο   

 
Α. Σε πλασμίδια που φέρουν δύο γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά αμπικιλίνη και 

στρεπτομυκίνη, γίνεται ανασυνδυασμός τμημάτων DNA. Τα τμήματα μπορούν να εισέλθουν, μετά 

από χρήση κατάλληλης περιοριστικής ενδονουκλεάσης, μέσα στο γονίδιο της αμπικιλίνης (θέση 1), 

ή μέσα στο γονίδιο της στρεπτομυκίνης (θέση 2), ή σε θέση που βρίσκεται ανάμεσα στα γονίδια της 

αμπικιλίνης και στρεπτομυκίνης (θέση 3). Μετά τον μετασχηματισμό προκύπτουν τρεις πληθυσμοί 

βακτηρίων, αυτά που δεν προσέλαβαν πλασμίδιο (Α), αυτά που προσέλαβαν μη ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο (Β) και αυτά που προσέλαβαν ανασυνδυασμένο πλασμίδιο (Γ). Στην συνέχεια γίνεται 

επιλογή των βακτηρίων με χρήση αντιβιοτικού. Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε 

το γράμμα ή τα γράμματα (Α, Β, Γ) που αντιστοιχούν στους τρεις πληθυσμούς βακτηρίων που σας 

δίνονται και παραμένουν ζωντανά.  

Να εξηγήσετε σύντομα τις απαντήσείς σας. 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

α) Ο ανασυνδυασμός έγινε στην θέση 1 και η επιλογή γίνεται με χρήση αμπικιλίνης.  

β) Ο ανασυνδυασμός έγινε στην θέση 2 και η επιλογή γίνεται με χρήση αμπικιλίνης.  

γ) Ο ανασυνδυασμός έγινε στην θέση 3 και η επιλογή γίνεται με χρήση αμπικιλίνης και 

στρεπτομυκίνης. 

(Μονάδες 6) 

Β. Να αριθμήσετε από 1 έως 11 τις διαδικασίες που περιγράφονται ανάλογα με τη χρονική σειρά που 

συμβαίνουν κατά την κατασκευή μίας cDNA βιβλιοθήκης από ανθρώπινο παγκρεατικό κύτταρο με 

σκοπό την παραγωγή ινσουλίνης από τα βακτήρια ξενιστές.  

 Κατάταξη 

Μετασχηματισμός  

Αποδιάταξη υβριδικών mRNA- cDNA  

Απομόνωση ώριμου mRNA  

Αντιγραφή  

Αντίστροφη μεταγραφή  

Δημιουργία ανασυνδυασμένων 

πλασμιδίων 

 

Προσθήκη αντιβιοτικού  

Αύξηση διαπερατότητας τοιχωμάτων  

Υβριδοποίηση με ανιχνευτή  

Αποδιάταξη δίκλωνων DNA  

Κλωνοποίηση  

 

                     (Μονάδες 11) 

 

Γ. Μετά από επίδραση με την περιοριστική ενδονουκλεάση HindIII, σε ένα γραμμικό μόριο DNA 

ευκαρυωτικού κυττάρου προέκυψαν 9 κομμάτια που μπορούν άμεσα να κλωνοποιηθούν. 

(Η HindIII αναγνωρίζει την αλληλουχία –AAGCTT- και διασπά τους 3’-5’ φωσφοδιεστερικούς 

δεσμούς μεταξύ των αδενινών)                    -TTCGAA-  

1. Πόσες αλληλουχίες αναγνώρισης της HindIII υπάρχουν στο συγκεκριμένο τμήμα DNA; 

2. Πόσους 3’-5’ φωσφοδιεστερικούς δεσμούς διέσπασε η περιοριστική ενδονουκλεάση κατά την 

πέψη του μορίου και πόσους θα σχηματίσει η DNA δεσμάση σε κάθε φορέα κλωνοποίησης;  

    

                              (Μονάδες 4+4) 
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ΘΕΜΑ 4ο   

 
Α. Σε μια οικογένεια ο Βασίλης και οι δύο γονείς του εμφανίζουν μια ασθένεια. Ο Βασίλης 

παντρεύεται την Ράνια που πάσχει επίσης από την ίδια νόσο και αποκτούν δύο παιδιά, την Αναστασία 

που δεν πάσχει και τον Ανδρέα που πάσχει. Ο Ανδρέας παντρεύεται την Ιωάννα που δεν πάσχει και 

αποκτούν το πρώτο τους παιδί. 

1. Να σχεδιάσετε το γενεαλογικό δέντρο για τη συγκεκριμένη ασθένεια και να βρείτε τους πιθανούς 

γονότυπους όλων των ατόμων, 

2.  Αν ο Ανδρέας έχει ομάδα αίματος Ο και η Ιωάννα ΑΒ, ποια είναι η πιθανότητα το πρώτο τους 

παιδί να είναι αγόρι ομάδα αίματος Α και να ασθενεί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας κάνοντας 

και τις κατάλληλες διασταυρώσεις. 

                                  (Μονάδες 8+10) 

 

Β. Σε ένα είδος θηλαστικών, των οποίων το φύλο καθορίζεται όπως στον άνθρωπο, μελετήθηκε η 

κληρονομικότητα του χρώματος και του μεγέθους των τριχών στα βλέφαρα. Διασταυρώθηκαν 

πολλές φορές δύο άτομα εκρού χρώματος και με μεγάλα βλέφαρα και στη θυγατρική γενιά 

προέκυψαν οι αναλογίες: 

▪ 4 θηλυκά εκρού με μεγάλα βλέφαρα 

▪ 2 θηλυκά κίτρινα με μεγάλα βλέφαρα 

▪ 2 θηλυκά λευκά με μεγάλα βλέφαρα 

▪ 2 αρσενικά εκρού με μεγάλα βλέφαρα 

▪ 2 αρσενικά εκρού με μικρά βλέφαρα 

▪ 1 αρσενικό κίτρινο με μεγάλα βλέφαρα 

▪ 1 αρσενικό κίτρινο με μικρά βλέφαρα 

▪ 1 αρσενικό λευκό με μεγάλα βλέφαρα 

▪ 1 αρσενικό λευκό με μικρά βλέφαρα  

Αν τα γονίδια που καθορίζουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα, να εξηγήσετε τον 

τρόπο κληρονομικότητας αυτών των χαρακτήρων και να γίνουν οι κατάλληλες διασταυρώσεις. 

                                                                                                                                           (Μονάδες 7) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 
1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

4. ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. 

E-MAIL: 

xionidouelsa@hotmail.com 
ΕΛΣΑ ΧΙΟΝΙΔΟΥ 

 
Καλή επιτυχία!!! 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

mailto:xionidouelsa@hotmail.com

