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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Ο- 6Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑ Α 

1. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων 

των αιμοσφαιρινών που μπορεί να συνθέσει ένα ενήλικο άτομο-φορέας της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας;  

γ. 5  
 

2. Ποια από τις παρακάτω αλληλουχίες μορίων νουκλεϊκών οξέων μπορεί να 

αποτελέσει θέση αναγνώρισης από περιοριστική ενδονουκλεάση; 

 

 

3. Η πιθανότητα να προκύψουν άτομα με σύνδρομο Turner κατά τον λάθος 

σχηματισμό των γαμετών είναι:  

α. αυξημένη όταν ο μη αποχωρισμός συμβεί κατά την πρώτη μειωτική 
διαίρεση της μητέρας  
 

4. Τα μικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια τα συναντάμε  

α. μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα.  
 

5. Φωσφοδιεστερικοί δεσμοί συναντώνται  

β. στο ριβόσωμα.  
Μονάδες 25 

                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας και να σημειώσετε 

με «+» με ποιο ή ποια από τα ραδιενεργά στοιχεία που δίνονται μπορούν να 

ιχνηθετηθούν τα βιολογικά μακρομόρια/δομές της στήλης Ι 

 

                            
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………… 
ΤΜΗΜΑ…… ..……… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………… 
ΒΑΘΜΟΣ………………………………………… 
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Ιστόνη N, S,  

Ριβόσωμα N, S, P 

tRNA N, P 

 

 

 

Μονάδες 7 

                                                                                                                                                                                                                                       

Β2. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται ο καρυότυπος ενός ανθρώπου. 

 

α. Ποιο είναι το φύλο του ατόμου; (μονάδα 1)  

Θηλυκό 

β. Να προσδιορίσετε τη χρωμοσωμική ανωμαλία που φέρει το άτομο. 

(μονάδα 1)  

σύνδρομο Turner 

γ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου με αυτή τη χρωμοσωμική 

ανωμαλία; (μονάδες 2)  

Τα άτομα αυτά δεν εμφανίζουν δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, παρ’ 

όλο που έχουν φαινότυπο θηλυκού ατόμου, και είναι στείρα. 

δ. Πόσα μόρια DNA απεικονίζονται στην Εικόνα 2; (μονάδες 2) 

90  

Μονάδες 6 
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Β3. Να αντιστοιχίσετε σωστά κάθε αριθμό δεσμών υδρογόνου της στήλης Ι με 

ένα στοιχείο της στήλης ΙΙ. (Στη στήλη ΙΙ περισσεύει μία επιλογή) 

 

Α 4 

Β 5 

Γ 1 

Δ 3 

 

Μονάδες 8 

 

Β4. Ποιες περιοχές του DNA ενός προκαρυωτικού κυττάρου μεταγράφονται 

αλλά δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα;  

Α. Οι αλληλουχίες των γονιδίων που κωδικοποιούν για tRNA μόρια 

Β. Οι αλληλουχίες των γονιδίων που κωδικοποιούν για rRNA μόρια 

Γ. Από τις  αλληλουχίες των γονιδίων που κωδικοποιούν για mRNA: 

5’ αμετάφραστη περιοχή, κωδικόνιο λήξης, 3’ αμετάφραστη περιοχή. 

Δ. Οι αλληλουχίες λήξης μεταγραφής οποιουδήποτε γονιδίου 

Ε. Από την αλληλουχία του οπερονίου της λακτόζης, οι αλληλουχίες του : 

Χειριστή, των 5’ αμετάφραστων περιοχών του πολυπληροφοριακού μορίου 

mRNA που παράγεται από τη μεταγραφή των δομικών γονιδίων, των 

κωδικονίων λήξης, της 3’ αμετάφραστης περιοχής, των αλληλουχιών λήξης 

της μεταγραφής.  
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Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Σε ένα είδος ποντικιού, εμφανίζονται τρεις φαινότυποι, ο Α, ο Β και ο Γ, για το 

«είδος τριχώματος». Από συνεχείς διασταυρώσεις δύο ποντικιών γεννήθηκε 

ένας μεγάλος αριθμός απογόνων. Οι απόγονοι αυτοί καταμετρήθηκαν όσον 

αφορά το «είδος τριχώματος» και καταγράφηκε η αναλογία 50% για τον 

φαινότυπο Α, 25% για τον φαινότυπο Β και 25% για τον φαινότυπο Γ. 

Επισημαίνεται ότι το «είδος τριχώματος» είναι μονογονιδιακός χαρακτήρας και 

ότι το φύλο στα ποντίκια καθορίζεται όπως στον άνθρωπο.  

Γ1. Με βάση τους πιθανούς τύπους κληρονόμησης του χαρακτήρα «είδος 

τριχώματος» να γράψετε τους γονοτύπους των ατόμων που διασταυρώθηκαν 

σε κάθε μία περίπτωση (μονάδες 3). Να γράψετε τις αντίστοιχες 

διασταυρώσεις. (μονάδες 3)  

Μονάδες 6  

α. Αυτοσωμικά ατελώς επικρατή ή συνεπικρατή γονίδια.  

 

Γονίδια: Α1  Β φαινότυπος, Α2 Γ φαινότυπος και Α1Α2 Α φαινότυπος  

 

Γονότυποι Γονέων Α1Α2 χ Α1Α2  

 

Διασταύρωση Α1Α2 χ Α1Α2  

 

2 Α1Α2  Α φαινότυπος, 1 Α1Α1 Β φαινότυπος, 1 Α2Α2 Γ φαινότυπος  

 

β. Αυτοσωμικά πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια  

 

Γονίδια: Α1 Φαινότυπος Α, Α2 Φαινότυπος Β, Α3 Φαινότυπος Γ  

και Α1 > Α2 > Α3  

 

Γονότυποι Γονέων Α1Α3 χ Α2Α3  
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Διασταύρωση Α1Α3 χ Α2Α3  

 

1 Α1Α2 + 1 Α1Α3 Φαινότυπος Α, 1 Α2Α3 Φαινότυπος Β, 1 Α3Α3 Φαινότυπος 

Γ  

 

γ. Φυλοσύνδετα ατελώς επικρατή ή συνεπικρατή γονίδια.  

 

Γονίδια: χΑι Α φαινότυπος, ΧΑ2 Β φαινότυπος και χΑ1χΑ2 Γ φαινότυπος  

 

Γονότυποι Γονέων χΑιχΑ2 και χΑιy  

Διασταύρωση χΑ1χΑ2 χ χΑ1γ  

 

χΑιχΑι και χΑιy Α φαινότυπος, χΑ2γ Β φαινότυπος, χΑ1χΑ2 Γ φαινότυπος  

 

δ. Φυλοσύνδετα πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια  

 

Γονίδια: χΑι Α φαινότυπος, ΧΑ2 Β φαινότυπος, χΑ3 Γ φαινότυπος,  

και χΑι > ΧΑ2 > ΧΑ3 Γονότυποι Γονέων χΑιχΑ3 και χΑ2γ ή χΑ2χΑ3 και χΑιy  

 

Διασταύρωση χΑιχΑ3 χ χΑ2y ή χΑ2χΑ3 χ χΑιy  

 

χΑιχΑ2 , χΑ1χΑ3 , χΑ1γ Α φαινότυπος,  

 

χΑ2χΑ3 , χΑ2γ Β φαινότυπος,  

 

χΑ3γ Γ φαινότυπος  
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Στο ίδιο είδος ποντικιού ένα ζεύγος αλληλομόρφων γονιδίων καθορίζει τη 

σύνθεση ή όχι του ενζύμου Ε2. Το αλληλόμορφο Α συνθέτει το ένζυμο Ε2 

που επιτρέπει την αποτύπωση χρωστικής στο τρίχωμα, ενώ το μεταλλαγμένο 

αλληλόμορφό του α ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε2 και 

προκαλεί αλφισμό. Το ένζυμο Ε2 συμμετέχει στην ίδια μεταβολική οδό με το 

ένζυμο Ε1 που μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 4. Να θεωρήσετε ότι το μονοπάτι αυτό αποτελεί τη μοναδική 

μεταβολική οδό σύνθεσης της μελανίνης. 

Το αλληλόμορφο Φ συνθέτει το ένζυμο Ε1, ενώ το μεταλλαγμένο 

αλληλόμορφό του φ ευθύνεται για τη μη σύνθεση του ενζύμου Ε1. 

Διασταυρώνουμε δύο φυσιολογικά ποντίκια ετερόζυγα και για τους δύο 

χαρακτήρες.  

Γ2. Να βρείτε τις φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων, αιτιολογώντας τις 

απαντήσεις σας, 

Γονίδιο Φ σύνθεση Ε1 Γονίδιο φ μη σύνθεση Ε1  

 

Γονίδιο Α σύνθεση Ε2 Γονίδιο α μη σύνθεση Ε2  

 

Γονείς ετερόζυγοι: ΦφΑα χ ΦφΑα  

  

α) αν τα ποντίκια δεν προσλαμβάνουν καθόλου τυροσίνη με τη διατροφή τους 

(μονάδες 4) και  
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9 Φ _Α_ Φυσιολογικά  

 

3 Φ _αα Μόνο με αλφισμό  

3 φφΑ_ Φαινυλκετονουρία και αλφισμό  

 

1 φφαα Φαινυλκετονουρία και αλφισμό  

 

Η αναλογία είναι 9 : 3 : 4  

 

Τα ομόζυγα άτομα φφ δεν παράγουν το ένζυμο Ε1, επομένως δεν μπορούν 

να διασπάσουν την φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη. Μη έχοντας καμία άλλη πηγή 

τυροσίνης, δεν σχηματίζονται ενδιάμεσα προϊόντα, επομένως δεν μπορούν να 

συνθέσουν μελανίνη με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αλφισμό.  

 

β) αν προσλαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα τυροσίνης με τη διατροφή 

τους. (μονάδες 4)  

 

9 Φ _Α_ Φυσιολογικά  

 

3 Φ _αα Μόνο με αλφισμό  

 

3 φφΑ_ Φαινυλκετονουρία  

 

1 φφαα Φαινυλκετονουρία και αλφισμό  

 

Η αναλογία είναι 9 : 3 : 3 : 1  
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Η τυροσίνη προσλαμβάνεται με την τροφή άρα σχηματίζονται τα ενδιάμεσα 

προϊόντα και εφόσον υπάρχει το ένζυμο Ε2 θα παράγεται μελανίνη.  

 

Επισημαίνεται ότι: τα ζεύγη των γονιδίων βρίσκονται σε διαφορετικά 

χρωμοσώματα.  

Μονάδες 8  

Γ3. Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο (σχήμα 1) που απεικονίζει την 

κληρονόμηση της β-θαλασσαιμίας σε μια οικογένεια. 

 

α) Να εξηγήσετε ποια είναι η πιθανότητα το άτομο ΙΙ1 να είναι ομόζυγο για το 

φυσιολογικό γονίδιο που σχετίζεται με την παραπάνω ασθένεια. (μονάδες 3) 

Τα άτομα Ι1 και Ι2 είναι φορείς της ασθένειας, αφού αποκτούν την ΙΙ3 που 

πάσχει. Από την διασταύρωσή τους υπάρχει πιθανότητα 3/4 να γεννηθούν 

φυσιολογικά άτομα, από τα οποία το 1/3 είναι ομόζυγα για το φυσιολογικό 

γονίδιο και τα 2/3 είναι φορείς. Συνεπώς, η πιθανότητα το ΙΙ1 να είναι ομόζυγο 

για το φυσιολογικό γονίδιο είναι 1/3.  

Από το γενεαλογικό δένδρο παρατηρούμε ότι το άτομο ΙΙΙ1 πάσχει, δεδομένου 

ότι το άτομο ΙΙ4 δεν είναι καν φορέας της ασθένειας, αφού έχει φυσιολογικά 

επίπεδα όλων των αιμοσφαιρινών. Αυτό εξηγείται αν το σχήμα 2 αντιστοιχεί 

στο άτομο ΙΙ3 και το σχήμα 3 στο άτομο ΙΙ4. Το άτομο ΙΙΙ1 κληρονόμησε από 

το ΙΙ3 ένα παθολογικό αλληλόμορφο για την β-θαλασσαιμία και από το άτομο 

ΙΙ4 το χρωμόσωμα του 11ου ζεύγους που έχει υποστεί μετατόπιση, οπότε 

απουσιάζει το φυσιολογικό επικρατές αλληλόμορφο. Ο γονότυπος λοιπόν του 

ΙΙΙ1 ως προς το γονίδιο της β-θαλασσαιμίας είναι β-. Για τον λόγο αυτό 

εκδηλώνεται η ασθένεια.  
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β) Οι βιοχημικές εξετάσεις στο άτομο ΙΙ4 έδειξαν φυσιολογικά επίπεδα όλων 

των αιμοσφαιρινών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση καρυοτύπου στους 

γονείς ΙΙ3 και ΙΙ4.  

Παρακάτω δίνεται η απεικόνιση για 2 ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων σε ένα 

από τα οποία εδράζεται το γονίδιο για την β αλυσίδα της HbA. Θεωρήστε ότι 

τα υπόλοιπα ζεύγη των ομολόγων χρωμοσωμάτων των γονέων ΙΙ3 και ΙΙ4 

είναι φυσιολογικά. 

 

Αντιστοιχίστε τα σχήματα 2 και 3 με τα άτομα ΙΙ3 και ΙΙ4 (μονάδες 2) και 

εξηγήστε τον παθολογικό φαινότυπο του ατόμου ΙΙΙ1 ως προς την ασθένεια 

της β-θαλασσαιμίας (μονάδες 6).  

Δίνεται ότι α) δεν έχει συμβεί γονιδιακή μετάλλαξη και β) δεν έχει συμβεί 

φαινόμενο μη διαχωρισμού κατά τη διάρκεια της μείωσης στους γονείς ΙΙ 3 και 

ΙΙ 4.  

Μονάδες 11 

Από το γενεαλογικό δένδρο παρατηρούμε ότι το άτομο ΙΙΙ1 πάσχει, δεδομένου 

ότι το άτομο ΙΙ4 δεν είναι καν φορέας της ασθένειας, αφού έχει φυσιολογικά 

επίπεδα όλων των αιμοσφαιρινών. Αυτό εξηγείται αν το σχήμα 2 αντιστοιχεί 

στο άτομο ΙΙ3 και το σχήμα 3 στο άτομο ΙΙ4. Το άτομο ΙΙΙ1 κληρονόμησε από 

το ΙΙ3 ένα παθολογικό αλληλόμορφο για την β-θαλασσαιμία και από το άτομο 

ΙΙ4 το χρωμόσωμα του 11ου ζεύγους που έχει υποστεί μετατόπιση, οπότε 

απουσιάζει το φυσιολογικό επικρατές αλληλόμορφο. Ο γονότυπος λοιπόν του 

ΙΙΙ1 ως προς το γονίδιο της β-θαλασσαιμίας είναι β-. Για τον λόγο αυτό 

εκδηλώνεται η ασθένεια.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται το παρακάτω δίκλωνο DNA, που προέκυψε από ασυνεχές πυρηνικό 

γονίδιο και εμπεριέχεται σε cDNA βιβλιοθήκη. 
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Δ1. Να γράψετε τα άκρα 5΄ και 3΄ των παραπάνω αλυσίδων DNA (μονάδες 2). 

Ποια από τις δύο αλυσίδες (αλυσίδα 1 ή 2) προέκυψε με τη διαδικασία της 

αντίστροφης μεταγραφής (μονάδα 1); Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

(μονάδες 4).  

Μονάδες 7  

Στις δύο αλυσίδες αναζητούμε τα κωδικόνια έναρξης και λήξης, ώστε να 

προσδιοριστεί η κωδική και η μη κωδική αλυσίδα και να καθοριστούν τα 

αντίστοιχα άκρα. Στην αλυσίδα 2 από δεξιά προς αριστερά συναντάμε το 

κωδικόνιο ATG και με βήμα τριπλέτας, το κωδικόνιο λήξης TGA, άρα είναι η 

κωδική και η αλυσίδα1 είναι συμπληρωματική και αντιπαράλληλη. Συνεπώς, 

οι κατευθύνσεις των αλυσίδων είναι: 

5΄ACGGTCACATAAGGTCAGGCATTAGC 3΄ 

3΄ΤGCCΑGΤGΤΑΤΤCCAGTCCGTAATCG 5΄ Η αντίστροφη μεταγραφάση, 

στην διαδικασία κατασκευής της cDNA βιβλιοθήκης, χρησιμοποιεί ως καλούπι 

το ώριμο mRNA και δημιουργεί συμπληρωματική και αντιπαράλληλη αλυσίδα 

DNA. Επειδή το mRNA αντιστοιχεί στην κωδική αλυσίδα του DNA, αλυσίδα 

που δημιουργήθηκε κατά την αντίστροφη μεταγραφή είναι η αλυσίδα 1 

Δ2. Το παραπάνω τμήμα DNA αντιγράφεται in vitro με τη μέθοδο PCR. 

Θεωρήστε ότι για την αντιγραφή απαιτούνται πρωταρχικά τμήματα DNA 

μήκους 8 νουκλεοτιδίων το καθένα. Να γράψετε την αλληλουχία των 

τμημάτων αυτών (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(μονάδες 2).  

Μονάδες 4  

Στην PCR χρησιμοποιείται μόνο το ένζυμο DNA πολυμεράση, το οποίο 

χρειάζεται πρωταρχικά τμήματα για να αρχίσει την αντιγραφή. Για να δράσει 

και να δημιουργήσει φωσφοδιεστερικό δεσμό, το πρωταρχικό τμήμα θα 

πρέπει να έχει 3΄άκρο στο σημείο σύνδεσης της πολυμεράσης. Επειδή η 

αντιγραφή πρέπει να είναι συνεχής και για τις δύο αλυσίδες, τα πρωταρχικά 

τμήματα που θα δημιουργηθούν τα είναι:  

Αλυσίδα 1: 5΄ACGGTCACATAAGGTCAGGCATTAGC 3΄ 3΄CGΤAAΤCG 5΄ 

Αλυσίδα 2: 3΄ΤGCCΑGΤGΤΑΤΤCCAGTCCGTAATCG 5΄ 5΄ACGGΤCAC3 

Δ3. Σε κατάλληλο περιβάλλον, σε δοκιμαστικό σωλήνα, συνυπάρχουν 

αντίγραφα του προαναφερόμενου πυρηνικού γονιδίου και του DNA του 

σχήματος 4 και υφίστανται αποδιάταξη σε κατάλληλη υψηλή θερμοκρασία. 

Στη συνέχεια η θερμοκρασία σταδιακά μειώνεται έως ότου προκύψουν εκ 

νέου δίκλωνα μόρια DNA. Να εξηγήσετε πόσα είδη διαφορετικών μορίων DNA 

είναι δυνατόν να σχηματιστούν.  
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Μονάδες 6 

Μετά την αποδιάταξη τα μόρια γίνονται μονόκλωνα. Κατά την μείωση της 

θερμοκρασίας γίνεται εφικτή η δημιουργία δεσμών υδρογόνου μεταξύ των 

συμπληρωματικών βάσεων, οπότε μπορούν άμεσα να δημιουργηθούν τα δύο 

αρχικά μόρια, δηλαδή το μόριο του σχήματος 4 και το πυρηνικό DNA. Επίσης, 

μπορεί να συνδυαστεί κατά ένα μέρος η αλυσίδα 1 του μορίου του σχήματος 4 

με την αλυσίδα 2 του πυρηνικού DNA, και η αλυσίδα 2 του σχήματος 4 με την 

αλυσίδα 1 του πυρηνικού DNA , αφού υπάρχει μερική συμπληρωματικότητα, 

παρά την ύπαρξη των εσωνίων στο πυρηνικό DNA. Αρά, θα δημιουργηθούν 4 

μόρια.   

Δ4. Αξιοποιώντας τον γενετικό κώδικα του πίνακα που παρατίθεται 

παρακάτω, να γράψετε την αλληλουχία των αμινοξέων του πεπτιδίου που 

κωδικοποιείται από το DNA του σχήματος 4.  

Μονάδες 2 

 

Το mRNA προέκυψε από τη μεταγραφή της μη κωδικής αλυσίδας (αλυσίδα 1) 

με κατεύθυνση 5΄ 3’ ξεκινώντας από το 3’ άκρο της. mRNA: 5’ 

GCUAAUGCCUGACCUUAUGUGACCGU 3’ Διαβάζοντας το ριβόσωμα το 

mRNA με βήμα τριπλέτας, συνεχώς και μη επικαλυπτόμενα, και με την 

ύπαρξη του κωδικονίου έναρξης AUG και του κωδικονίου λήξης UGA, 

προκύπτει η παρακάτω αλληλουχία των αμινοξέων :  

H2N- Met- Pro- Asp- Leu- Met- COOH . 
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Δ5. Θεωρήστε ότι στο DNA του σχήματος 4 είναι δυνατή η πραγματοποίηση 

μετάλλαξης η οποία δεν μεταβάλλει τον αριθμό των νουκλεοτιδίων του. Το νέο 

τμήμα DNA που προκύπτει κωδικοποιεί το παρακάτω πεπτίδιο:  

Η2Ν-μεθειονίνη-λυσίνη-βαλίνη-αργινίνη-μεθειονίνη-COOH Να προσδιορίσετε 

το είδος της μετάλλαξης (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(μονάδες 4). Μονάδες 6 

Η μετάλλαξη που έχει συμβεί είναι δομική χρωμοσωμική ανωμαλία, 

αναστροφής που αλλάζει την αλληλουχία των βάσεων και προκύπτει η νέα 

αλληλουχία των αμινοξέων, χωρίς να αλλάζει ο αριθμός των νουκλεοτιδίων. Η 

αναστροφή έγινε στο τμήμα που υποδεικνύεται: 

5΄ACGGTCACATAAGGTCAGGCATTAGC 3΄ 

3΄ΤGCCΑGΤGΤΑΤΤCCAGTCCGTAATCG 5΄  

και προκύπτει η αλληλουχία  

5΄ACGGTCACATCCTGACCTTCATTAGC 3΄  

3΄ ΤGCCΑGΤGΤΑGGACTGGAAGTAATCG 5 

 


