
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΕΦ-1,2,4,5,6 

 
 Θέμα-Α 

Να σημειώσετε την μια σωστή επιλογή σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις:  

 

Α1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελείται από DNA; 

α. οι μεταγραφικοί παράγοντες 

β. το πριμόσωμα 

γ. ο υποκινητής 

δ. η DNA πολυμεράση                         μον. 5 

 

Α2. Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφο στο Υ 

ονομάζονται 

α. θνησιγόνα 

β. φυλετικά 

γ. υπολειπόμενα 

δ. φυλοσύνδετα                            μον. 5 

 

Α3. Οι μεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσμα  

α. τη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας 

β. τη δημιουργία κληρονομικών ασθενειών 

γ. την εμφάνιση πολλών περιπτώσεων καρκίνου 

δ. όλα τα παραπάνω                           μον. 5 

 

Α4.  Να αναφέρετε ονομαστικά πέντε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύουν 

στους απογόνους οι αναλογίες του  Mendel.           Μον. 5 

 

Α5. Να αναφέρετε τα ένζυμα ή σύμπλοκα ενζύμων τα οποία παίρνουν μέρος στην 

διαδικασία της αντιγραφής του DNA με τη σωστή σειρά δράσης τους.          Μον. 5 

 

Θέμα-Β 

Β1. Να προτείνετε δυο τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να διαπιστώσετε 

αν ένα σύνολο κυττάρων ανήκουν στο ίδιο είδος οργανισμών ή σε διαφορετικό.  

Μον. 6 

Β2. Ποιες ομάδες ατόμων είναι απαραίτητο να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση;  

Μον. 8 

Β3. Πώς προκύπτουν τα ογκογονίδια και πώς σχετίζονται με την καρκινογένεση; 

Μον. 6 

Β4. Να γράψετε 2 διαφορές μεταξύ γονιδιωματικής και  cDNA βιβλιοθήκης. Μον. 5 

 

 



Θέμα-Γ 

Γ1. Να αναφέρετε τις πλέον κοινές περιπτώσεις ανευπλοειδίας που παρατηρούνται 

στον άνθρωπο. Μον. 5 

Γ2. Επιδρούμε με ακτίνες χ σε ένα αρσενικό ινδικό χοιρίδιο , με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί στους γαμέτες του και συγκεκριμένα μόνο στο χρωμόσωμα Χ 

θνησιγόνα υπολειπόμενη μετάλλαξη. Στη συνέχεια το αρσενικό αυτό χοιρίδιο 

διασταυρώθηκε με φυσιολογικό θηλυκό και θηλυκοί απόγονοι διασταυρώθηκαν με 

ένα φυσιολογικό αρσενικό. Ποια θα είναι η αναλογία του φύλου στην F2 γενιά;  

Μον. 20 

Θέμα-Δ 
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η φυσιολογική μεταβολή στο ποσοστό των 
πολυπεπτιδικών αλυσίδων των αιμοσφαιρινών HbA, HbF και HbA2 του ανθρώπου 
από την εμβρυική ηλικία και μετά τη γέννησή του. 

 

 
 

Δ1. Ποιο είδος πολυπεπτιδικής αλυσίδας αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις καμπύλες Ι, 

ΙΙ, ΙΙΙ και IV (μονάδες 2); 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 
Δ2. Τα αποτελέσματα μιας εξέτασης αίματος σε έναν ενήλικα έδειξαν ότι οι 

αιμοσφαιρίνες HbA, HbF και HbA2 είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Πόσα γονίδια 
είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση της HbA σε ένα σωματικό κύτταρο στη μετάφαση 
(μονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

Δ3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα DNA που περιέχει τα κωδικόνια που κωδικοποιούν 
τα επτά πρώτα αμινοξέα της φυσιολογικής β-πολυπεπτιδικής αλυσίδας της HbA. 
5’… GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG … 3’ 

3’… CAC GTG GAC TGA GGA CTC CTC … 5’ 



Η περιοριστική ενδονουκλεάση DdeI αναγνωρίζει την αλληλουχία 
5’ CTGAG 3’ 

3’ GACTC 5’ 

και κόβει κάθε αλυσίδα μεταξύ του C και του Τ (με κατεύθυνση 5΄  3 )́. Η 

αλληλουχία που αναγνωρίζει η DdeI βρίσκεται στο παραπάνω τμήμα DNA. Από ένα 
άτομο φορέα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας απομονώθηκαν τμήματα DNA, που 
περιέχουν τα κωδικόνια τα οποία κωδικοποιούν τα επτά πρώτα αμινοξέα της β-
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Στα τμήματα αυτά επιδράσαμε με την περιοριστική 

ενδονουκλεάση DdeI. Πόσα τμήματα DNA διαφορετικού μήκους θα προκύψουν μετά 
τη δράση της DdeI (μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 7 
Δ4. Να περιγράψετε τις διαδικασίες διάγνωσης της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας κατά 

τον προγεννητικό έλεγχο τη δέκατη εβδομάδα της κύησης. 
Μονάδες 4 

 

Good Luck 


