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ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. δ 
Α2. γ 
Α3. β 
Α4. γ 
Α5. β 
 
 
ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. 4 → 2 → 1 → 6 → 3 → 5  

Β2. α. DNA πολυµεράση 
β. πριµόσωµα 
γ. DNA δεσµάση 
δ. DNA ελικάση 
ε. RNA πολυµεράση 

Β3. σελ. 98 «Η διάγνωση γενετικών ασθενειών µπορεί να πραγµατοποιηθεί … (µορι-
ακή διάγνωση)  

Β4. σελ. 133 «∆ιαγονιδιακά ονοµάζονται … άλλο είδος»  
Β5. σελ. 109 «Με τον όρο ζύµωση … και αντιβιοτικά» 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 
 

Γ1. Από υγιείς γονείς (Ι1), (Ι2) προκύπτει άρρωστο παιδί (ΙΙ3), άρα πρόκειται για υπο-
λειπόµενο γονίδιο που ευθύνεται για την ασθένεια. 
Έστω  α: γονίδιο ασθένειας (µεταλλαγµένο) 

Α: φυσιολογικό 

PI (I1):  Αα    ⊗  Αα (Ι2) 
γαµ.  Α, α  Α, α 

FII  ΑΑ,Αα,   Αα, αα → ΙΙ3 άτοµο 
 

Γ2. Έστω υπολειπόµενο φυλοσύνδετο, τότε το άτοµο ΙΙ4 έχει γονότυπο ΧΑY και το ΙΙ5: 
ΧαΧα. Aπό τη διασταύρωσή τους δεν µπορεί να προκύψει η ΙΙΙ1 (Χ

αΧα) γιατί θα 
έπρεπε να πάσχει και ο πατέρας της ο ΙΙ4 που δεν ισχύει, άρα απορρίπτεται η 
υπόθεση του φυλοσύνδετου. 
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Άρα πρόκειται για αυτοσωµικό υπολειπόµενο γονίδιο και οι διασταυρώσεις είναι 
οι εξής:  
PII (ΙΙ4)  Aα    x    αα (ΙΙ5) 
γαµέτες  Α,α         α 

FΙΙΙ      Αα, αα → το ΙΙΙ1 άτοµο 
 
Γ3.  ΙΙ1: ΑΑ ή Αα 

ΙΙ2: ΑΑ ή Αα 
ΙΙ3: αα 
ΙΙ4: Αα 

 

Γ4.  ΙΙ1: ΑΑ  
ΙΙ2: Αα  
Αιτιολόγηση µε βάση θεωρία του 4ου κεφ. σελ. 60 «Η υβριδοποίηση είναι … χι-
λιάδες άλλα κοµµάτια» και σελ. 61 «Η τεχνική … το συµπληρωµατικό τους DNA» 
(µε µικρή προσαρµογή).  
Άρα αφού ο ανιχνευτής δεν υβριδοποιεί κανένα µόριο DNA στο άτοµο ΙΙ1 σηµαί-
νει ότι το άτοµο αυτό δεν έχει το µεταλλαγµένο γονίδιο α, άρα ο γονότυπός του 
είναι ΑΑ, ενώ στο άτοµο ΙΙ2 υβριδοποιεί 1 µόριο DNA, άρα υπάρχει ένα αλληλό-
µορφο και άρα ο γονότυπός του είναι Αα. 

 

Γ5. XAY  ⊗  XΑΧα (γονότυποι γονέων) 
αγόρι ΧαΧαY (σύνδροµο Klinefelter και αχρωµατοψία) 
Θεωρία σελ. 96 «Αν κατά τη διάρκεια της µειωτικής … τρισωµία» και σελ. 97 «Ε-
κτός από αριθµητικές … µετά την εφηβεία» και σελ. 80 «Στον άνθρωπο υπάρχει 
… φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα» 
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δηλ. σύνδροµο Klinefelter 
και πάσχων από αχρωµατοψία 

στο πράσινο και στο κόκκινο χρώµα 
 



ΘΕΜΑ ∆ 

 

∆1. 5΄ΑGCTATGACCATGΑΤTACGGATTCACTG 3΄ I 

3΄TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC 5΄ II 

 
I : κωδική 

II : µη κωδική 
Αφού το τµήµα αυτό κωδικοποιεί τα 8 πρώτα αµινοξέα πρέπει να περιέχει οκτώ 
κωδικόνια µε πρώτο το ATG στην κωδική αλυσίδα. Άρα κωδική είναι η I. ∆εν 

φαίνεται το κωδικόνιο λήξης γιατί προφανώς συνεχίζει η αλυσίδα στο υπόλοιπο 
τµήµα DNA του γονιδίου.  

 
∆2. mRNA: 5΄ AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG … 3΄  

Αιτιολόγηση από θεωρία µεταγραφής.   
 
∆3. 5΄ AGCU 3΄ και ότι το mRNA προσδένεται στη µικρή υποµονάδα του ριβοσώµα-

τος µε την 5΄ αµετάφραστη περιοχή του. 
 
∆4. Στο πρώτο κωδικόνιο ATG της κωδικής αλυσίδας γίνεται µια µετάλλαξη αντικα-

τάστασης και δεν είναι πλέον ATG, άρα η έναρξη της κωδικής γίνεται από το ε-
πόµενο κωδικόνιο ATG που είναι 2 κωδικόνια πιο πέρα προς το 3΄ άκρο της α-
λυσίδας Ι. Έτσι έχουµε 2 αµινοξέα λιγότερα τελικά στην πολυπεπτιδική αλυσίδα.  
Άλλη µία περίπτωση δηµιουργίας πρωτεΐνης µε 1022 αµινοξέα είναι το κωδικόνιο 
που κωδικοποιεί το 1023 αµινοξύ να µετατραπεί σε κωδικόνιο λήξης µε µία µε-
τάλλαξη αντικατάστασης βάσης. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται πρόωρη λή-
ξη και δηµιουργία πρωτεΐνης µε 1022 αµινοξέα, αλλά αυτό δεν συµβαίνει στο 
παραπάνω τµήµα DNA που δίνεται.  

 
∆5. Προσθήκη 4 βάσεων µεταξύ του 3ου και 4ου κωδικονίου σηµαίνει ότι δεν θα πα-

ραχθεί η πρωτεΐνη καταστολέας (θεωρία σελ. 91 για προσθήκη βάσεων µε αριθ-
µό διαφορετικό του 3 ή πολλαπλασίων του συνεπάγεται ότι η αλληλουχία των 
αµινοξέων δεν εµφανίζει πλέον πολλές οµοιότητες µε την αρχική). 
Άρα απουσία πρωτεΐνης καταστολέα τα 3 δοµικά γονίδια του οπερονίου θα εκ-
φράζονται είτε υπάρχει λακτόζη είτε όχι, άρα θα παράγονται τα 3 ένζυµα που µε-
ταβολίζουν λακτόζη. 
Θεωρία: Οπερόνιο λακτόζης σελ. 40-41, «Οι αρχικές µελέτες … σε κοινό έλεγχο 
της έκφρασής τους».  


