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Ονοματεπώνυμο:  ________________________________________________________ Ημερομηνία:  _______________ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1-Α5: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: 

Α1. Άτομο ομάδας αίματος Ο αποκλείεται να αποκτήσει απόγονο με ομάδα αίματος:  

α) Ο β) Α γ) ΑΒ δ) Β 

Α2. Ανθρώπινο ωάριο που περιέχει 21 αυτοσωμικά και ένα φυλετικό χρωμόσωμα γονιμοποιείται 

από φυσιολογικό σπερματοζωάριο. Άρα: 

α) Θα γεννηθεί παιδί που πάσχει από σύνδρομο Turner. 

β) Θα γεννηθεί παιδί που πάσχει από σύνδρομο Kℓinefeℓter. 

γ) Θα γεννηθεί παιδί που πιθανώς θα πάσχει από κάποιο άλλο σύνδρομο. 

δ) Το έμβρυο δεν θα αναπτυχθεί. 

Α3. Ένα αρσενικό άτομο είναι δυνατό να είναι φορέας μιας ασθένειας, όταν αυτή οφείλεται σε 

γονίδιο: 

α) φυλοσύνδετο επικρατές γ) αυτοσωμικό επικρατές 

β) φυλοσύνδετο υπολειπόμενο δ) αυτοσωμικό υπολειπόμενο 

Α4. Στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας αυτότροφου οργανισμού δεν είναι απαραίτητη η προσθήκη: 

α) γλυκόζης β) νερού γ) πηγής αζώτου δ) μεταλλικών ιόντων 

Α5. Σε συνεχή καλλιέργεια E. coℓi καταμετρούνται 26 βακτήρια. Δεδομένου ότι ο χρόνος 

διπλασιασμού του είδους στις υπάρχουσες συνθήκες είναι 20min, 8 ώρες αργότερα ο αριθμός των 

βακτηρίων θα είναι: 

α) 230 β) 214 γ) 212 δ) 28 

Α6. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

α) Αν ένα άτομο πάσχει από οικογενή υπερχοληστερολαιμία, τότε όλα του τα παιδιά θα πάσχουν 

από την ασθένεια αυτή. 

β) Υπάρχουν μεταλλάξεις που δεν κληρονομούνται. 

γ) Η αναστροφή και η μετατόπιση δεν ανιχνεύονται μέσω του καρυότυπου. 

δ) Για τη δημιουργία καρκίνου στο παχύ έντερο ευθύνονται μεταλλάξεις σε ογκογονίδια και 

ογκοκατασταλτικά γονίδια. 

ε) Από τα στερεά θρεπτικά συστατικά μιας καλλιέργειας, μπορεί να απουσιάζει πηγή άνθρακα. 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι είναι: α) τα θνησιγόνα αλληλόμορφα και 

  β) οι μονογονιδιακοί χαρακτήρες; 

(Α1-Α5: 5x4=20, Α6: 5 μονάδες) 
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Β2. Τι γνωρίζετε για την φαινυλκετονουρία (PKU) και για τον αλφισμό; 

Β3. Τι είναι η κλειστή καλλιέργεια; Να περιγράψετε τις φάσεις ανάπτυξης μικροοργανισμών σε μια 

τέτοιου είδους καλλιέργεια. 

Β4. Επίδραση του pH και του Ο2 στο χρόνο διπλασιασμού των μικροοργανισμών. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α) Τι είναι η διασταύρωση ελέγχου; 

 β) Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η επιτέλεση διασταύρωσης ελέγχου για έναν 

χαρακτήρα σε ένα άτομο, αφού ο γονότυπος είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από το φαινότυπο 

του ατόμου; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. 

Γ2. Σε σωματικό κύτταρο οργανισμού που βρίσκεται στη φάση της κυτταρικής διαφοροποίησης 

συνέβη μετάλλαξη σε γονίδιο που κωδικοποιεί πρωτεΐνη. Μετά τη γέννηση του ατόμου 

αποδείχθηκε ότι η μετάλλαξη δεν επέφερε μεταβολή στο φαινότυπό του. Σε ποιους λόγους είναι 

δυνατόν να οφείλεται αυτό; 

Γ3. Στις γάτες, το χρώμα του τριχώματος ελέγχεται από δύο αλληλόμορφα ενός γονιδίου που 

εντοπίζεται μόνο στο Χ χρωμόσωμα και ο καθορισμός του φύλου συμβαίνει όπως και στον 

άνθρωπο. Οι γάτοι μπορεί να είναι κίτρινοι ή μαύροι, αλλά οι θηλυκές γάτες είναι κίτρινες, μαύρες 

ή «caℓico», δηλαδή κιτρινόμαυρες. Μία γάτα «caℓico» διασταυρώνεται με αρσενικό κίτρινο. 

α) Ποια είναι η αναμενόμενη φαινοτυπική αναλογία των γατιών που θα γεννηθούν; 

β) Εάν ένα από τα κίτρινα θηλυκά γατιά που γεννήθηκαν διασταυρωθεί με μαύρο αρσενικό, 

ποιοι είναι οι φαινότυποι και οι γονότυποι των απογόνων τους; 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ανάλυση των αιμοσφαιρινών στο αίμα μερικών ατόμων. 

Δεδομένου ότι μεταξύ αυτών απολύτως φυσιολογικό άτομο είναι μόνο η Ειρήνη, να βρείτε την 

πιθανή γενετική ανωμαλία που χαρακτηρίζει καθένα από τα υπόλοιπα άτομα. Να αιτιολογήσετε με 

συντομία τις απαντήσεις σας. 

Άτομο HbA HbA2 HbF HbS 

Ειρήνη 97 2 1 - 

Άγγελος - 2 98 - 

Τζίνα - 2 1 97 

Θεοδώρα 50 1 0,1 - 

Χάρης 90 7 1 - 

(Β1: 5, Β2: 6, Β3: 8, Β4: 6 μονάδες) 

(Γ1: 9, Γ2: 6, Γ3: 10 μονάδες) 
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Δ2. Η ομοκυστινουρία είναι μια γενετική ανωμαλία που οφείλεται σε υπολειπόμενο γονίδιο, το 

οποίο εντοπίζεται στο 21° χρωμόσωμα του ανθρώπου. Η ομάδα αίματος καθορίζεται στον 

άνθρωπο από γενετική θέση που βρίσκεται στο 9° χρωμόσωμα. 

Υγιής γυναίκα με ομάδα αίματος Β γνωρίζει ότι δεν είναι φορέας της ασθένειας, αλλά έχει σύζυγο 

ομάδας αίματος Α που πάσχει από ομοκυστινουρία. Η γυναίκα εγκυμονεί σε προχωρημένη ηλικία 

και υποβάλλεται σε αμνιοπαρακέντηση, η οποία έδειξε ότι το κύημα πάσχει από σύνδρομο Down, 

είναι ομάδας αίματος Ο και φέρει δύο υπολειπόμενα αλληλόμορφα για την ομοκυστινουρία και 

ένα φυσιολογικό. 

α) Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση και σε ποια φάση της κύησης είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί; 

β) Με ποιες διαγνωστικές μεθόδους είναι δυνατός ο εντοπισμός της χρωμοσωμικής ανωμαλίας 

του εμβρύου και της ομάδας αίματος; 

γ) Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονέων; 

(Δ1: 10, Δ2: 15 μονάδες) 


