
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ-2 

ΘΕΜΑ-Α 

Το σχήμα παρακάτω απεικονίζει τμήμα DNA προκαρυωτικού κυττάρου 

στο οποίο υπάρχουν δύο γονίδια το Α και το Β (συμβολίζονται με 

έντονη γραμμή) και οι θέσεις των υποκινητών τους (συμβολίζονται με 

διακεκομμένη γραμμή). Κάθε ένα από τα γονίδια αυτά είναι υπεύθυνο 

για τη σύνθεση πεπτιδικής αλυσίδας. 

                                ΥΠ    Γονίδιο Α                Γονίδιο Β        ΥΠ                

 κλώνος Χ 5’          ……                                                             …..        3΄ 

κλώνος Ζ 3’            ……                                                              ……       5΄ 

 Oι αλληλουχίες των γονιδίων που βρίσκονται στις θέσεις αυτές 

δίνονται παρακάτω. 

 Γονίδιο Ακλώνος1..CCGTATGGTAATACCGCTGAGCTGATTTGTAATAATTG..   

               κλώνος 2 .. GGCATACCATTATGGCGACTCGACTAAACΑTTAΤTAAC..  

ΓονίδιοB κλώνος 1 ..GTATTAATGTTTATGTCGAGTCGCAATGCTATATGAAT..                 

                 κλώνος 2 ..CATAATTACAAATACAGCTCAGCGTTACGATATACTTA..  

Για το γονίδιο Α                                                                     

Α1. Μη κωδικός κλώνος είναι 

 Α. ο κλώνος 1 5΄ CCG …. TTG 3΄ 

 Β. ο κλώνος 1 3΄ CCG …. TTG 5΄  

Γ. ο κλώνος 2 5΄ GGC …. AAC 3΄ 

 Δ. ο κλώνος 2 3΄ GGC …. AAC 5΄                        Μον. 5 

Για το γονίδιο Β 

 Α2. Μη κωδικός κλώνος είναι 

 Α. ο κλώνος 1 5΄ GTA …. AAT 3΄ 

 Β. ο κλώνος 1 3΄ GTA …. AAT 5΄ 

 Γ. ο κλώνος 2 3΄ CAT …. TTA 5΄ 

 Δ. ο κλώνος 2 5΄ CAT …. TTA 3΄                          Μον.5  

 Α3. Η τοποθέτηση του γονιδίου στο σχήμα είναι 

 Α. στον κλώνο Χ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 1 με διάταξη        

5΄ GΤΤ … GCC 3΄ 

 Β. στον κλώνο Χ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 1 με διάταξη        

5΄ GCC … GTT 3΄  



Γ. στον κλώνο Ζ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 2 με διάταξη          

3΄ GGC … AAC 5΄ 

 Δ. στον κλώνο Ζ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 2 με διάταξη        

3΄ CAA … CGG 5΄                                               Μον. 5 

 Α4. Η τοποθέτηση του γονιδίου στο σχήμα είναι 

 Α. στον κλώνο Χ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 2 με διάταξη        

5΄ ATT … TAC 3΄  

Β. στον κλώνο Χ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 1 με διάταξη         

5΄ TTA … CAT 3΄  

Γ. στον κλώνο Ζ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 2 με διάταξη          

3΄ ATT … TAC 5΄ 

 Δ. στον κλώνο Ζ βρίσκεται η αλληλουχία του κλώνου 1 με διάταξη        

3΄ GTA … AAT 5΄                                              Μον. 5 

 Α5. Σε ένα από τα δύο γονίδια γίνεται μετάλλαξη και συγκεκριμένα 

αντικατάσταση βάσης, αποτέλεσμα της οποίας είναι η αδυναμία 

σχηματισμού συμπλόκου έναρξης μετάφρασης και τελικά η σύνθεση 

πεπτιδικής αλυσίδας. Η μετάλλαξη έγινε στην  

Α. 7η βάση του γονιδίου Α 

 Β. 23η βάση του γονιδίου Α 

 Γ. 7η βάση του γονιδίου Β 

 Δ. 35η βάση του γονιδίου Β                              Μον. 5 

 

ΘΕΜΑ-Β 

Β1. Στο γενεαλογικό δέντρο του παρακάτω σχήματος, το άτομο ΙΙ2 

πάσχει από μερική αχρωματοψία ( δεν πάσχει από κάποια άλλη 

γενετική ασθένεια) και το γεγονός αυτό δεν είναι αποτέλεσμα 

γονιδιακής μετάλλαξης. Αν Ζ το σπερματοζωάριο και Ω το ωάριο από τη 

σύντηξη των οποίων προέκυψε το άτομο ΙΙ2, να χαρακτηρίσετε κάθε μία 

από τις προτάσεις που ακολουθούν με Σ αν τη θεωρείτε σωστή ή Λ αν 

τη θεωρείτε λανθασμένη:  

1. Το Ζ περιείχε 22 χρωμοσώματα. 

 2. Το Ω περιείχε 23 χρωμοσώματα. 

 3. Το Ζ μπορεί να προήλθε από μη διαχωρισμό των φυλετικών 

χρωμοσωμάτων στη μείωση Ι.  



4. Το Ζ μπορεί να προήλθε από μη διαχωρισμό αδελφών χρωματίδων 

στη μείωση ΙΙ. 

 5. Το Ω μπορεί να προήλθε από μη διαχωρισμό των φυλετικών 

χρωμοσωμάτων στη μείωση Ι. 

 6. Το Ω μπορεί να προήλθε από μη διαχωρισμό αδελφών χρωματίδων 

στη μείωση ΙΙ.                                                     Μον. 12 (2χ6) 
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Β2. Να κάνετε διάκριση των παρακάτω όρων: 

α) Γονίδιο και αλληλόμορφο 

β) Γονότυπος και φαινότυπος                         μον. 8 

Β3. Να δώσετε τον ορισμό του γενετικού κώδικα και να δικαιολογήσετε 

γιατί είναι κώδικας τριπλέτας.                        Μον. 5 

 

ΘΕΜΑ-Γ 

∆ίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου βακτηριακού mRNA. 

 5΄...Α G A U G A A A G C C A C G G A G C C C U G A G C A A ... 3΄  

Από τη μετάφραση αυτού του mRNA προκύπτει μία πεπτιδική αλυσίδα. 

Γ1. Ποιος είναι ο αριθμός των αμινοξέων που αποτελούν αυτή την 

πεπτιδική αλυσίδα; (μον 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μον 8) 

Μον 10 



 Γ2. Να περιγράψετε το στάδιο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης. Μον. 8 

Γ 3. Να περιγράψετε το δεσμό με τον οποίο ενώνονται μεταξύ τους δύο 

διαδοχικά νουκλεοτίδια σε ένα μόριο mRNA. Μον. 7 

 

ΘΕΜΑ-Δ 

Η δρεπανοκυτταρική αναιµία, η β-θαλασσαιµία και η 

φαινυλκετονουρία είναι µερικές από τις συχνά εµφανιζόµενες γενετικές 

ασθένειες του ανθρώπου που οφείλονται σε µεταλλάξεις.  

Δ 1. Σε τι µας βοηθά η διάγνωση των γενετικών ασθενειών; Μον. 6 

 Δ2. Ποιες τεχνικές µάς δίνουν τη δυνατότητα διάγνωσης της 

δρεπανοκυτταρικής αναιµίας σε ενήλικα άτοµα που πάσχουν από αυτή; 

Μον. 6 

 Δ3. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από β-θαλασσαιµία παρουσιάζουν 

µεγάλη ετερογένεια συµπτωµάτων; Μον. 8 

Δ4. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία εµφανίζουν 

διανοητική καθυστέρηση; Μον. 5 

 

Good Luck! 

 


