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ΘΕΜΑ A 

A1. → δ 

A2. → γ 

A3. → β 

A4. → γ 

A5. → β 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1 4 → 3 → 1 → 6 → 5 → 3 

 

B2 α → DNA πολυµεράση 

 β → πριµόσωµα 

 γ → DNA δεσµάση 

 δ → DNA ελικάση 

 ε → RNA πολυµεράση 

 

Β3. Σελίδα 98: 

 «Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών µπορεί να πραγµατοποιηθεί .... (µοριακή 

διάγνωση).» 
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Β4. Τα ζώα που έχουν υποστεί γενετική αλλαγή µε τη χρήση των τεχνικών Γενετικής 

Μηχανικής ονοµάζονται διαγονιδιακά ή γενετικά τροποποιηµένα. 

 

Β5. Σελίδα 109: 

 «Με τον όρο ζύµωση εννοούµε τη διαδικασία ανάπτυξης µικροοργανισµών σε υγρό 

θρεπτικό υλικό κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ... αναερόβιες» 

 «Τα προϊόντα ... αντιβιοτικά». 

 Σελ. 109:  

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Από τη διασταύρωση 1 2 3I  x I II→  συµπεραίνουµε ότι η ασθένεια κληρονοµείται µε 

υπολειπόµενο τρόπο, δεδοµένου ότι από δύο υγιείς γονείς προέκυψε ασθενής απόγονος. 

 Αν το υπεύθυνο, για την ασθένεια, γονίδιο ήταν φυλοσύνδετο επικρατές, τότε η 

διασταύρωση θα ήταν: 

 α α α

1 2I  x I :   X Y  X X⊗  

    ΙΙ :     
α

α α α α

YX

X X X X Y
   100% υγιείς απόγονοι. 

 

 Αν το υπεύθυνο γονίδιο ήταν αυτοσωµικό επικρατές, τότε η διασταύρωση θα ήταν: 

 1 2I  x I :   αα  αα⊗  

     ΙΙ :          αα                     100% υγιείς απόγονοι. 

 

 Άρα η ασθένεια οφείλεται σε υπολειπόµενο γονίδιο. 

 

Γ2. Από τη διασταύρωση 4 5 1ΙI  x ΙI IΙI→ , συµπεραίνουµε ότι η ασθένεια κληρονοµείται ως 

αυτοσωµικός χαρακτήρας, διότι αν κληρονοµούνταν ως φυλοσύνδετος, η διασταύρωση θα 

ήταν: 

 Α α α

4 5ΙI  x ΙI :   X Y  X X⊗  

    ΙΙΙ :     
Α

α Α α α

ΥΧ

Χ Χ Χ Χ Υ
   100% υγιείς απόγονοι. 
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 ∆εν προκύπτει ασθενής θηλυκός απόγονος. 

 

Γ3. Οι πιθανοί γονότυποι των ατόµων είναι: 

 1ΙI Αα  ή  ΑΑ→  

 2ΙI Αα  ή  ΑΑ→  

 3ΙI αα→  

 4ΙI Αα→  

 

Γ4. Ο γονότυπος του ατόµου ΙΙ1 είναι ΑΑ και του ατόµου ΙΙ2 είναι Αα. 

 Οι ανιχνευτές είναι ιχνηθετηµένα µόρια DNA ή RNA, που περιέχουν αλληλουχίες 

συµπληρωµατικές προς το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο γονίδιο. 

 Το γενετικό υλικό των ατόµων ΙΙ1 και ΙΙ2 αποδιατάσσεται και υβριδοποιείται µε τους 

ιχνηθετηµένους ανιχνευτές. Κάθε άτοµο διαθέτει ένα αντίγραφο του γονιδίου από τον 

πατέρα και ένα αντίγραφό από τη µητέρα. 

 Αφού στο άτοµο ΙΙ1 δεν υβριδοποιήθηκε κάποιο µόριο DNA, δεν υπάρχει το µεταλλαγµένο 

αλληλόµορφο και έτσι ο γονότυπος του ΙΙ1 είναι ΑΑ. 

 Στο άτοµο II2 υβριδοποιήθηκε το ένα µόριο από τα δύο που διαθέτει, οπότε υπάρχει ένα 

αντίγραφο του µεταλλαγµένου αλληλοµόρφου και ο γονότυπος θα είναι Αα. 

 

Γ5. Η µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και το κόκκινο κληρονοµείται µε φυλοσύνδετο 

υπολειπόµενο τρόπο. 

 Αν συµβολίσουµε µε “A” και “α” τα αλληλλόµορφα του υπεύθυνου γονιδίου, οι γονότυποι 

των γονέων θα πρέπει να είναι ΧΑ
Υ και Χα

Χ
α ώστε αφ’ ενός να έχουν φυσιολογική όραση 

και αφετέρου να υπάρχει και το αλληλόµορφο της ασθένειας. 

 Κατά τη δηµιουργία ωαρίων µε τη διαδικασία της µείωσης είναι δυνατόν να µη 

διαχωριστούν οι αδερφές χρωµατίδες στο φυλετικό χρωµόσωµα που φέρει το αλληλόµορφο 

“α” και να προκύψουν ωάρια µε δύο Χ φυλετικά χρωµοσώµατα και δύο Χα αλληλόµορφα 

γονίδια. 
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(X )
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ΜΕΙΩΣΗ Ι

ΜΕΙΩΣΗ ΙΙ

 

 

22 αυτοσωµικά 

2 x φυλετικά µε 2 Χα αλληλόµορφα 

 

 Από τη γονιµοποίηση του τέταρτου ωαρίου από ένα σπερµατοζωάριο µε Υ φυλετικό 

χρωµόσωµα, θα προκύψει άτοµο Klinefelter µε µερική αχρωµατοψία στο πράσινο και το 

κόκκινο χρώµα και γονότυπο Χα
Χ

α
Υ. 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Η κωδική αλυσίδα είναι η πάνω. 

 Ο προσανατολισµός των αλυσίδων είναι 

 
5  AGCTA.....ACTG 3

3  TCGAT.....TGAC 5

′ ′
′ ′

 

 Η κωδική αλυσίδα που κωδικοποιεί το mRNA θα πρέπει να έχει κωδικόνιο έναρξης 

5 ATG 3′ ′− −  και ακόµα επτά τριπλέτες. 

 Η πάνω αλυσίδα έχει κωδικόνιο έναρξης 5 ATG 3′ ′− −  και ακόµα 7 τριπλέτες 

κωδικοποιώντας συνολικά τα 8 πρώτα αµινοξέα. 
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∆2. Το τµήµα του mRNA που θα προκύψει από τη µεταγραφή του γονιδίου θα είναι: 

 5 AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG 3′ ′− −  

 

 Κατά τη µεταγραφή, η RNA πολυµεράση θα συνθέσει το mRNA µε καλούπι τη µη κωδική 

αλυσίδα σύµφωνα µε την αρχή συµπληρωµατικότητας των βάσεων τοποθετώντας 

ριβονουκλεοτίδια συµπληρωµατικά προς τα δεοξυριβονουκλεοτίδια της µη κωδικής 

αλυσίδας. 

 

∆3. Η µικρή ριβοσωµική υποµονάδα θα προσδεθεί στην 5́  αµετάφραστη περιοχή του mRNA 

σύµφωνα µε την αρχή συµπληρωµατικότητας των βάσεων. 

 Έτσι, το τµήµα του mRNA στο οποίο θα προσδεθεί η µικρή ριβοσωµική υποµονάδα είναι 

το: 5 AGCU 3′ ′− − . 

 

∆4. Η αντικατάσταση της βάσης έλαβε χώρα στο κωδικόνιο έναρξης. Αφού δεν υπάρχει 

συνώνυµο κωδικόνιο που να κωδικοποιεί την έναρξη, αυτή ακυρώθηκε και η µετάφραση 

ξεκίνησε σε ένα νέο κωδικόνιο έναρξης το οποίο εντοπίζεται µετά από δύο τριπλέτες. Έτσι, 

το συνολικό µήκος του πολυπεπτιδίου που θα προκύψει θα είναι 1022 αµινοξέα, δεδοµένου 

ότι ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, µη επικαλυπτόµενος, συνεχής και κώδικας 

έναρξης και λήξης. 

 

∆5. Το ρυθµιστικό γονίδιο του οπερονίου είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση µιας πρωτεΐνης που 

ονοµάζεται καταστολέας και συνδέεται στην αλληλουχία “χειριστής” ώστε απουσία 

λακτόζης να µην εκφράζονται τα δοµικά γονίδια που ακολουθούν και να µη συντίθενται τα 

ένζυµα διάσπασης της λακτόζης. Από τη στιγµή που το ρυθµιστικό γονίδιο µεταλλάσσεται 

δεν παράγεται καταστολέας και έτσι η RNA πολυµεράση µεταγράφει τα δοµικά γονίδια και 

τα ένζυµα θα παραχθούν κανονικά τόσο απουσία γλυκόζης όσο και απουσία λακτόζης. 

 

 


