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ΘΕΜΑ Α 

Α1. δ 

Α2. β 

Α3. α 

Α4. α 

Α5. β 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

1→Γ 

2→Β 

3→Γ 

4→Α 

5→Γ 

6→Γ 

7→Β 

Β2.  

Το pH επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Οι περισσότεροι 

αναπτύσσονται σε pH 6-9. Υπάρχουν όμως μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται σε 

διαφορετικό pH, όπως είναι τα βακτήρια του γένους Lactobacillus, που αναπτύσσονται 

σε pH 4-5. Επομένως, σωστή απάντηση είναι το β 

 



 

 

Β3.  

Η μετάλλαξη που απεικονίζεται είναι μια δομική χρωμοσωμική ανωμαλία, που 

ονομάζεται έλλειψη, η οποία είναι η απώλεια γενετικού υλικού. Επειδή, η έλλειψη αφορά 

το μικρό βραχίονα του 5ου χρωμοσώματος, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για το 

σύνδρομο φωνή της γάτας (cri-du-chat). Το σύνδρομο ονομάζεται έτσι, γιατί το κλάμα 

των νεογέννητων που πάσχουν μοιάζει με το κλάμα της γάτας (cri-du-chat). Τα άτομα 

που πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο εμφανίζουν διανοητική καθυστέρηση  

Β4. 

A. Τα θραύσματα που προκύτπουν είναι ίσου μήκους, γιατί ο όρος αδελφές χρωματίδες 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα κατά το χρονικό 

διάστημα που είναι συνδεδεμένα στο κεντρομερίδιο. Οι αδελφές χρωματίδες είναι 

πανομοιότυπες. Με το τέλος της αντιγραφής κάθε ινίδιο χρωματίνης έχει διπλασιαστεί. 

Τα δύο αντίγραφα κάθε ινιδίου συνδέονται μεταξύ τους με μία δομή που ονομάζεται 

κεντρομερίδιο.  

 

Β. Τα θραύσματα που προκύτπουν είναι διαφορετικού μήκους, γιατί τα  γονίδια που 

κωδικοποιούν δύο διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες έχουν διαφορετική 

αλληλουχία βάσεων, άρα θα προκύψουν θραύσματα διαφορετικού μήκους, αφού η 

αλληλουχία που αναγνωρίζει η περιοριστική ενδονουκλεάση δεν θα εμφανίζεται τις ίδιες 

φορές σε κάθε ένα από αυτά 

 

Γ. Τα θραύσματα που προκύτπουν είναι διαφορετικού μήκους, αφού τα πλασμίδια από 

δύο διαφορετικά βακτήρια, οπότε και η αλληλουχία βάσεων θα είναι διαφορετική.  

 

Δ. Τα θραύσματα που προκύτπουν είναι ίσου μήκους, καθώς τα μόρια του κύριου DNA 

είναι πανομοιότυπα, αφού προέρχονται από ένα κλώνο που αποτελεί μια ομάδα 

πανομοιότυπων μορίων, κυττάρων ή οργανισμών. 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Οι cDNA βιβλιοθήκες περιέχουν αντίγραφα των mRNA όλων των γονιδίων που 

εκφράζονται στα κύτταρα αυτά και έχουν το πλεονέκτημα απομόνωσης μόνο των 

αλληλουχιών των γονιδίων που μεταφράζονται σε αμινοξέα, δηλαδή των εξωνίων.  

Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη αποτελεί το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει 

το συνολικό DNA του οργανισμού δότη.  

Αφού το γονίδιο κωδικοποιεί tRNA θα πρέπει να εργαστούμε με γονιδιωματική 

βιβλιοθήκη. 

Γ2. 

Το tRNA που διαθέτει το αντικωδικόνιο 3'-CCC-5' συνδέεται κατά την επιμήκυνση της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας με το κωδικόνιο 5'-GGG-3', που αντιστοιχεί στο αμινοξύ 

γλυκίνη. Το μεταλλαγμένο tRNA έχει αντικωδικόνιο 3'-ACC-5', οπότε αναγνωρίζει το 

κωδικόνιο 5'-UGG-3'. Επειδή, αυτή είναι η μοναδική διαφορά, το tRNA θα συνεχίζει να 

μεταφέρει το αμινοξύ γλυκίνη. 

Τα αποτέλεσματα της παραπάνω μετάλλαξης στην έκφραση των γονιδίων θα είναι τα 

εξής: 

Γονίδιο α: 

Το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του γονιδίου είναι: 

5’ AAU AUG CCG GGG CCA UGA AUA 3’  

Όταν κατά τη μετάφραση του παραπάνω mRNA, το ριβόσωμα συναντήσει το κωδικόνιο 

5'-GGG-3' δεν θα προσδεθεί κάποιο tRNA, με αποτέλεσμα να σταματήσει πρόωρα η 

μετάφραση. Έτσι το πεπτίδιο που θα παραχθεί θα είναι το: 

NH2 – met – pro – COOH     

Γονίδιο β: 

Το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του γονιδίου είναι: 

5’ AAU AUG CCG UGG CCA UGA AUA 3’   

Όταν κατά τη μετάφραση του παραπάνω mRNA, το ριβόσωμα συναντήσει το κωδικόνιο 

5'-UGG-3' θα προσδεθεί: 



 

 

α) το φυσιολογικό tRNA που μεταφέρει την τρυπτοφάνη με αντικωδικόνιο  3'-ACC-5' με 

αποτέλεσμα το πεπτίδιο που θα παραχθεί θα είναι το: 

NH2 – met – pro –  trp – pro – COOH  

β) το μεταλλαγμένο tRNA της γλυκίνης  με αποτέλεσμα το πεπτίδιο που θα παραχθεί θα 

είναι το: 

NH2 – met – pro – gly – pro – COOH.  

 

Γ3.  

Παρατηρώντας τα άκρα του πλασμιδίου συμπεραίνουμε ότι η EcoRI θα κόψει το γονίδιο 

ανθεκτικότητας στην τετρακυκλίνη. Έτσι για να επιλέξουμε τα βακτήρια που 

προσέλαβαν το πλασμίδιο (είτε ήταν ανασυνδυασμένο είτε όχι) θα καλλιεργήσουμε 

αρχικά τα βακτήρια σε θρεπτικό μέσο με αμπικίλινη. Για να επιλέξουμε τα βακτήρια που 

προσέλαβαν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο θα δημιουργήσουμε αντίγραφα των 

καλλιεργειών. Στο ένα αντίγραφο της καλλιέργειας θα παρατηρήσουμε ποιες αποικίες 

δεν επιβιώνουν παρουσία τετρακυκλίνης, της οποίας το γονίδιο ανθεκτικότητας 

απουσιάζει από τα βακτήρια με το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. Στη συνέχεια θα 

επιλέξουμε τις αντίστοιχες αποικίες από το αντίγραφο της καλλιέργειας, καθώς εκείνες 

θα περιέχουν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. 

α)Βλέπουμε ότι για τις ιδιότητες του χρώματος, αλλά και του μήκους της ουράς, οι 

αναλογίες μεταξύ των απογόνων είναι 1:1. Η αναλογία αυτή μπορεί να προκύψει στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

• Τα δύο γνωρίσματα να είναι αυτοσωμικά 

• Το γνώρισμα του μήκους της ουράς να είναι φυλοσύνδετο και του χρώματος να 

είναι αυτοσωμικό 

• Το γνώρισμα του χρώματος να είναι φυλοσύνδετο και του μήκους της ουράς να 

είναι αυτοσωμικό 

β) Οι γονότυποι του θηλυκού γονέα μπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση: 

• ΜμΛλ (Μ:μακριά ουρά, μ:κοντή ουρά και Λ: μαύρο χρώμα, λ: άσπρο χρώμα 

• ΧΜΧμΛλ (ΧΜ:μακριά ουρά, Χμ:κοντή ουρά και Λ: μαύρο χρώμα, λ: άσπρο χρώμα 



 

 

• ΜμΧΛΧλ (Μ:μακριά ουρά, μ:κοντή ουρά και ΧΛ: μαύρο χρώμα, Χλ: άσπρο χρώμα 

γ) Οι διασταυρώσεις θα είναι οι εξής: 

• ΜμΛλ  μμλλ 

• ΧΜΧμΛλ  ΧμΥλλ 

• ΜμΧΛΧλ  μμΧλΥ 

Δ2. 

Α. Ένα άτομο φυσιολογικά διαθέτει τέσσερα γονίδια που κωδικοποιούν τις αλυσίδες α 

των αιμοσφαιρινών του. Τα χρωμοσώματα ενός τέτοιου ατόμου θα μπορούσαν να 

συμβολιστούν.  

 

 

Αφού η γυναίκα είναι έχει δύο γονίδια α, ο γονότυπος της θα εξαρτάται από το αν 

λείπουν και τα δύο α γονίδια από το ένα ομόλογο χρωμόσωμα ή λείπει το ένα από το 

ένα ομόλογο και το ένα από το άλλο.  

Έτσι η γυναίκα μπορεί να έχει σύσταση χρωμοσωμάτων: 

 

1η περίπτωση 

 

2η περίπτωση 

 

Ο άνδρας θα έχει την παρακάτω σύσταση: 



 

 

 

Οι γαμέτες τους θα είναι: 

Άνδρας: 

   ή              

 

Γυναίκα 

1η περίπτωση: 

 

 

2η περίπτωση: 

       ή       

Επειδή το πρώτο παιδί που γεννήθηκε είχε μόνο γονίδιο α, η μητέρα θα εμφανίζει τη 

διάταξη των γονιδίων της 2ης περίπτωσης, καθώς το παιδί θα έχει κληρονομήσει 

σίγουρα το ένα γονίδιο α από τον πατέρα και κανένα από τη μητέρα. 

Για να γεννηθεί το 2ο παιδί με φυσιολογικό γονότυπο και φαινότυπο θα πρέπει να έχει 

κληρονομήσει 2 γονίδια από τον κάθε γονέα. Η πιθανότητα του πατέρα να δώσει γαμέτη 

με 2 γονίδια α είναι 1/2, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη μητέρα. Έτσι η πιθανότητα να 

γεννηθεί παιδί με 4 γονίδια α θα είναι 1/2x1/2=1/4 

 

Δ3.  

Οι συμβολισμοί που θα κάνουμε για τα αλληλόμορφα θα είναι οι εξής: 



 

 

1+ : 1ο χρωμόσωμα με το γονίδιο της τοξίνης 

1- : 1ο χρωμόσωμα χωρίς το γονίδιο της τοξίνης 

4+ : 4ο χρωμόσωμα με το γονίδιο της τοξίνης 

4- : 4ο χρωμόσωμα με το γονίδιο της τοξίνης 

P 1+1-4-4-  1-1-4+4- 

Γαμέτες 1+4-, , 1-4- 1-4+ , 1-4- 

Απόγονοι 1+1-4+4- 1+1-4-4- 1-1-4+4- 1-1-4-4- 

 

Από την παραπάνω διασταύρωση προκύπτει ότι η πιθανότητα να γεννηθεί απόγονος 
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