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ΘΕΜΑ Α

Α1. α

Α2. δ

Α3. γ

Α4. β

Α5. β

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σελίδα 13: “Το 1928 ο Griffith... για το πώς γίνεται αυτό.”

Β2. Σελίδα 101: “... βλάβες στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης... 
κωδικοποιούν τα επιδιορθωτικά ένζυμα.”

Β3. α) Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το 
συνολικό DNA του οργανισμού-δότη αποτελεί μια 
γονιδιωματική βιβλιοθήκη. (Σελίδα 59)

β) Σελίδα 60: “Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε... δηλαδή των 
εξωνίων.”

Β4. Για να πιστοποιηθεί αν δυο οργανισμοί ανήκουν στο ίδιο ή σε 
διαφορετικό είδος πρέπει να ελεγχθεί το πηλίκο (Α+Τ)/(G+C). 
Το πηλίκο αυτό διαφέρει από είδος σε είδος.



Επίσης ισχύει λόγω συμπληρωματικότητας των βάσεων:
Α=Τ και G=C
Οπότε στην πρώτη καλλιέργεια:
Α=28%. Άρα, αφού Α=Τ: Τ=28%
Ακόμα, αφού η συνολική πιθανότητα η είναι 100%:
G+C=100%-(A+T). Όμως G=C. Άρα:
2G=100%-(A+T) οπότε 2G=100%-(28%+28%) άρα 
G=(100%-56%)/2=22%
Οπότε, αφού G=C, C=22%
Άρα για την πρώτη καλλιέργεια: (Α+Τ)/(G+C)=(28+28)/(22+22)=
=56/44=1,272
Ενώ στην δεύτερη καλλιέργεια:
G=28%. Άρα, αφού G=C: C=28%
Ακόμα, αφού η συνολική πιθανότητα η είναι 100%:
T+A=100%-(G+C). Όμως A=T. Άρα:
2A=100%-(G+C) οπότε 2A=100%-(28%+28%) άρα 
A=(100%-56%)/2=22%
Οπότε, αφού A=T, T=22%
Άρα για την πρώτη καλλιέργεια: (Α+Τ)/(G+C)=(22+22)/(28+28)=
=44/56=0,786
Το πηλίκο είναι διαφορετικό στις δύο καλλιέργειες. Οπότε τα 
βακτήριά τους ανήκουν σε διαφορετικό είδος.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Από την θεωρία γνωρίζουμε πως οι δύο αυτές ιδιότητες (χρώμα 
σπερμάτων και ύψος φυτού) ελέγχονται από αυτοσωμικά γονίδια. 
Οι χαρακτήρες ψηλό και κίτρινο είναι επικρατείς, ενώ το κοντό 
και πράσινο εκφράζονται από υπολειπόμενα γονίδια.
Ορίζουμε:
Κ: κίτρινο χρώμα σπερμάτων
κ: πράσινο χρώμα σπερμάτων
Ψ: ψηλό φυτό
ψ: κοντό φυτό
Τα παραπάνω ζεύγη αλληλόμορφων γονιδίων βρίσκονται σε 
διαφορετικά ζεύγη χρωμοσωμάτων. Η μεταβίβαση των γονιδίων 



αυτών είναι ανεξάρτητη (2ος νόμος του Mendel).
Για ένα ψηλό φυτό με κίτρινο χρώμα σπέρματος οι πιθανοί 
γονότυποι είναι:
ΚΚΨΨ, ΚκΨΨ, ΚΚΨψ, ΚκΨψ.
Για να προσδιοριστεί ο γονότυπος του φυτού πραγματοποιούμε 
διασταυρώσεις ελέγχου με κοντό φυτό με πράσινα σπέρματα 
(γονότυπος κκψψ).
Οπότε λαμβάνουμε περιπτώσεις ανάλογα με τους πιθανούς 
γονότυπους:

Περίπτωση Α: ΚΚΨΨ
Ρ: ΚΚΨΨ x κκψψ
γ: ΚΨ x κψ
F1: ΚκΨψ
100% ψηλό φυτό με κίτρινο χρώμα σπέρματος.

Περίπτωση Β: ΚΚΨψ
Ρ: ΚΚΨψ x κκψψ
γ: ΚΨ, Κψ x κψ
F1: ΚκΨψ, Κκψψ
50% ψηλό φυτό με κίτρινο χρώμα σπέρματος
50% κοντό φυτό με κίτρινο χρώμα σπέρματος.

Περίπτωση Γ: ΚκΨΨ
Ρ: ΚκΨΨ x κκψψ
γ: ΚΨ, κΨ x κψ
F1: ΚκΨψ, κκΨψ
50% ψηλό φυτό με κίτρινο χρώμα σπέρματος
50% ψηλό φυτό με πράσινο χρώμα σπέρματος.

Περίπτωση Δ: ΚκΨψ
Ρ: ΚκΨψ x κκψψ
γ: ΚΨ, κΨ, Κψ, κψ x κψ
F1: ΚκΨψ, κκΨψ, Κκψψ, κκψψ
25% ψηλό φυτό με κίτρινο χρώμα σπέρματος
25% ψηλό φυτό με πράσινο χρώμα σπέρματος



25% κοντό φυτό με κίτρινο χρώμα σπέρματος
25% κοντό φυτό με πράσινο χρώμα σπέρματος.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω διασταυρώσεων οφείλονται 
στην ισχύ του 1ου και του 2ου νόμου του Mendel: Σελίδα 71: 
“Ο τρόπος με τον οποίο... διαχωρισμού των αλληλομόρφων 
γονιδίων” και σελίδες 73-74: “... δεύτερο νόμο... δημιουργία των 
γαμετών.”

Γ2. Το σύνδρομο Turner είναι η μοναδική μονοσωμία στους 
ανθρώπους. Τα πάσχοντα άτομα είναι θηλυκά, στείρα και δεν 
αναπτύσσουν τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Ο 
γονότυπός τους είναι ΧΟ. Η γέννηση παιδιού που να πάσχει από 
το σύνδρομο αυτό από φυσιολογικούς γονείς οφείλεται σε μη 
διαχωρισμό των ομόλογων χρωμοσωματων ή των αδερφών 
χρωματίδων κατά τη μειωτική διαίρεση στους γονείς.

Περίπτωση Α: Μη διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων στην 
μητέρα

Σωματικό κύτταρο: (ΧΧ)
Μείωση Ι: (ΧΧ), (Ο) (Μη διαχωρισμός ομόλογων 
χρωμοσωμάτων)
Μείωση ΙΙ: (Χ), (Χ), (Ο), (Ο) (Αποχωρισμός αδερφών 
χρωματίδων)

Περίπτωση Β: Μη διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων στον 
πατέρα

Σωματικό κύτταρο: (ΧΥ)
Μείωση Ι: (ΧΥ), (Ο) (Μη διαχωρισμός ομόλογων 
χρωμοσωμάτων)
Μείωση ΙΙ: (Χ), (Υ), (Ο), (Ο) (Αποχωρισμός αδερφών 
χρωματίδων)

Περίπτωση Γ: Μη αποχωρισμός αδερφών χρωματίδων στην 



μητέρα:

Σωματικό κύτταρο: (ΧΧ)
Μείωση Ι: (ΧΧ), (ΧΧ) (Διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων)
Μείωση ΙΙ: (Χ), (Χ), (ΧΧ), (Ο) (Μη αποχωρισμός αδερφών 
χρωματίδων)

Περίπτωση Δ: Μη αποχωρισμός αδερφών χρωματίδων στον 
πατέρα:

Σωματικό κύτταρο: (ΧΥ)
Μείωση Ι: (ΧΧ), (ΥΥ) (Διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων)
Μείωση ΙΙ: (Υ), (Υ), (ΧΧ), (Ο) (Μη αποχωρισμός αδερφών 
χρωματίδων)

Γ3. Το γονίδιο από το οποίο κωδικοποιείται η πολυπεπτιδική αλυσίδα 
αποτελείται από πολύ περισσότερα νουκλεοτίδια από αυτά που 
κωδικοποιούν 100 αμινοξέα γιατί:

α) Η αλυσίδα DNA του γονιδίου είναι δίκλωνη, όμως μόνο η 
μη κωδική αλυσίδα μεταγράφεται σε mRNA.

β) Το γονίδιο έχει στα άκρα του 5' και 3' αμετάφραστες 
περιοχές και στους 2 κλώνους, οι οποίες δεν μεταφράζονται 
σε αμινοξέα.

γ) Τα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισμών συνήθως 
περιέχουν εσώνια. Οι αλληλουχίες αυτές διακόπτουν την 
αλληλουχία του γονιδίου, αλλά αποκόπτονται κατά την 
ωρίμανση του mRNA και δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα.

δ) Υπάρχουν κωδικόνια λήξης που δεν κωδικοποιούν αμινοξέα.
ε) Συχνά μετά την παραγωγή μιας αλυσίδας αποκόπτονται 

μερικά αμινοξέα από το αμινικό της άκρο.



ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

Αιτιολόγηση: Σελίδα 30: “Οι DNA πολυμεράσες... ασυνεχής στην 
άλλη.”

Δ2. Αφού ο κλώνος ΖΗ αντιγράφεται ασυνεχώς, ο κλώνος ΓΔ 
αντιγράφεται συνεχώς. Η αντιγραφή γίνεται με κατεύθυνση
5'  3' και ο νέος κλώνος είναι αντιπαράλληλος του παλιού. Η 
αντιγραφή ξεκινά με ένα σύμπλοκο ενζύμων που ονομάζεται 
πριμόσωμα. Το σύμπλοκο αυτό συνθέτει τα πρωταρχικά τμήματα 
RNA στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής.
Οπότε:
Κλώνος ΓΔ: 5'...GTACAGCAGATCTGA...3'
Πρωταρχικό τμήμα RNA: 5' UCAGAUCU 3'

Δ3. Ως κωδικόνιο ορίζεται μια τριάδα (τριπλέτα) νουκλεοτιδίων της 
κωδικής αλυσίδας του DNA που κωδικοποιεί ένα αμινοξύ. Η 
αλληλουχία του γονιδίου είναι:

5' TAC[ATG][TCGCGATGCAAGTTC][TAA]TCTCAATATCTT 3'
3' ATG[TAC][AGCGCTACGTTCAAG][ATT]AGAGTTATAGAA 5'

Τα κωδικόνια του DNA που κωδικοποιούν το πεπτίδιο είναι:
Κωδική αλυσίδα: 5' ATG-TCG-CGA-TGC-AAG-TTC 3'
Μη κωδική αλυσίδα: 3' TAC-AGC-GCA-ACG-TTC-AAG 5'
Τα κωδικόνια λήξης παραλείπονται καθώς δεν κωδικοποιούν 
αμινοξέα.



Δ4. 5' CAAGTTCTAAT 3'
3' GTTCAAGATTA 5'

Δ5. Σελίδα 14: “Ο δεσμός αυτός δημιουργείται... φωσφοδιεστερικός 
δεσμός.”
Μετά την αναστροφή δημιουργείται πρόωρο κωδικόνιο λήξης 
(TGA). Η αλυσίδα είναι:

5' TAC[ATG][TCGCGA][TGA]TTAGAACTTGCTCAATATCTT 3'
3' ATG[TAC][AGCGCT][ACT]AATCTTGAACGAGTTATAGAA 3'

Οπότε τα κωδικόνια του DNA που κωδικοποιούν το πεπτίδιο 
είναι:
Κωδική αλυσίδα: 5' ATG-TCG-CGA 3'
Μη κωδική αλυσίδα: 3' TAC-AGC-GCA 5'
Τα κωδικόνια λήξης παραλείπονται καθώς δεν κωδικοποιούν 
αμινοξέα.


