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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 στη φράση, η οποία 
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση . 
 

1. Στους περισσότερους οργανισμούς ένα μιτοχόνδριο περιέχει 
α. ένα μόριο κυκλικού DNA. 
β. δύο έως δέκα μόρια κυκλικού DNA. 
γ. ένα μόριο γραμμικού RNA. 
δ. πολλά μόρια γραμμικού RNA. 

Μονάδες 5 
2. Η φαινυλκετονουρία οφείλεται σε 

α. αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο . 
β. αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονίδιο . 
γ. φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο . 
δ. θνησιγόνο γονίδιο .  

Μονάδες 5 
3. Στη στατική φάση μιας κλειστής καλλιέργειας 

μικροοργανισμών, ο πληθυσμός 
α. αυξάνεται . 
β. αυξάνεται με ταχύ ρυθμό . 
γ. δεν αυξάνεται . 
δ. εξαφανίζεται . 

Μονάδες 5 
4. Τα εμβρυϊκά κύτταρα που λαμβάνονται με την 

αμνιοπαρακέντηση χρησιμοποιούνται για 
α. την ανάλυση DNA. 
β. τη βιοχημική ανάλυση ορισμένων πρωτεϊνών και ενζύμων. 
γ. τη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών . 
δ. όλα τα παραπάνω . 

Μονάδες 5 
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5. Οι ιντερφερόνες είναι πρωτεΐνες που 

α. παράγονται από τα κύτταρα του  παγκρέατος . 
β. παράγονται από υβριδώματα . 
γ. έχουν αντιιική δράση . 
δ. φέρουν γενετικές πληροφορίες . 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
1. Τι είναι τα πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια και γιατί 

μπορεί να αλλάζουν τις αναλογίες  των νόμων του 
Μendel; 

Μονάδες 6 

2.  Πώς σχηματίζεται το ώριμο mRNA στα ευκαρυωτικά 
κύτταρα ; 

Μονάδες 8 

3. Ποιες ονομάζονται θέσεις έναρξης της αντιγραφής του 
DNA (μονάδες 3), και γιατί το DNA των ευκαρυωτικών 
κυττάρων αντιγράφεται πολύ γρήγορα ; (μονάδες 4)  

Μονάδες 7  

4. Τι είναι η γονιδιακή θεραπεία και ποιος ο στόχος της; 

Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις αλυσίδες των 
αιμοσφαιρινών του ανθρώπου εμφανίζουν πολλές μεταλλάξεις, 
που οδηγούν στη δημιουργία αιμοσφαιρινοπαθειών. Στο 
γονίδιο που κωδικοποιεί την αλυσίδα β έχουν βρεθεί 
περισσότερες από 300 μεταλλάξεις . ∆ίνεται μία μετάλλαξη 
στο κωδικόνιο που κωδικοποιεί το 6ο αμινοξύ της β–
πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης Α (ΗbA). Στην  
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κωδική αλυσίδα του DNA το κωδικόνιο GAG έγινε GTG.  

α. Τι συνέπειες έχει αυτή η μετάλλαξη για την 
αιμοσφαιρίνη Α (HbA) και για τα ερυθροκύτταρα ;  

(μονάδες 12) 

β. Γιατί στα ομόζυγα άτομα με β–θαλασσαιμία εμφανίζεται 
συχνά αύξηση της αιμοσφαιρίνης F (HbF);  

(μονάδες 7) 

γ. Σε ποια άτομα η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης Α2 (HbA2) 
αποτελεί διαγνωστικό δείκτη ;  

(μονάδες 6) 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ 4ο 

Γυναίκα με ομάδα αίματος Α παντρεύεται άνδρα με 
ομάδα αίματος Β και γεννούν δύο παιδιά εκ των οποίων το 
πρώτο, που είναι κορίτσι, έχει ομάδα αίματος Α και το 
δεύτερο ομάδα αίματος Ο . 

Το δεύτερο παιδί πάσχει από κληρονομική μεταβολική 
νόσο . Οι δύο γονείς είναι υγιείς και η μητέρα μόνον είναι 
φορέας  του υπολειπόμενου γονιδίου που ελέγχει τη νόσο 
αυτή . Για τα γονίδια που ελέγχουν τους παραπάνω 
χαρακτήρες ισχύει ο δεύτερος νόμος του Μendel. 

Να βρείτε τους γονότυπους των γονέων και των παιδιών 
τους ως προς τους δύο χαρακτήρες, κάνοντας τις κατάλληλες 
διασταυρώσεις (μονάδες 15), και να δικαιολογήσετε το φύλο 
του δεύτερου παιδιού (μονάδες 10).  

Μονάδες 25 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα , κατεύθυνση). Να μην αντιγράψετε  τα 
θέματα  στο τετράδιο .  
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2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων , αμέσως  μόλις σας παραδοθούν .  Καμιά άλλη 
σημείωση  δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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