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ΘΕΜΑ Α 

Α1:  α 

Α2:  γ 

Α3 :δ 

Α4 : β 

Α5: γ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1 : Τα κύτταρα των οργάνων έχουν στην επιφάνειά τους ειδικά αντιγόνα επιφανείας, που 
αναγνωρίζονται από ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα. Με τα μονοκλωνικά αντισώματα 
μπορεί να γίνει έλεγχος των οργάνων δωρητών, για να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν 
ανοσολογικά με τα αντίστοιχα των ασθενών. Έτσι, είναι δυνατόν να αποφευχθεί η απόρριψη 
και οι μεταμοσχεύσεις να είναι επιτυχείς. 
 
Β2: Το πρόβατο Dolly δημιουργήθηκε, όταν ο πυρήνας ενός κυπάρου του μαστικού αδένα 
ενός Εξάχρονου πρόβατου τοποθετήθηκε στο ωάριο ενός άλλου πρόβατου. Από το ωάριο 
είχε προηγουμένως αφαιρεθεί ο πυρήνας. Το έμβρυο το οποίο δημιουργήθηκε ύστερα από 3-
4 διαιρέσεις εμφυτεύτηκε στη μήτρα θετής μητέρας-προβατίνας, η οποία γέννησε τη Dolly. 
 

Β3: Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με δρεπανοκυτταρική αναιμία ή β-θαλασσαιμία 
είναι αυξημένη σε περιοχές όπως οι χώρες της Μεσογείου, της Δυτικής και Ανατολικής 
Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, όπου εμφανιζόταν ελονοσία, Η αυξημένη συχνότητα οφείλεται 
στην ανθεκτικότητα των φορέων στην προσβολή από το πλασμώδιο (πρωτόζωο) που 
προκαλεί την ελονοσία, επειδή τα ερυθροκύτταρά τους δεν ευνοούν τον πολλαπλασιασμό 
του. Συνεπώς, η προστασία που προσδίδει η μετάλλαξη ως προς την ελονοσία αποτελεί ένα 
πλεονέκτημα, που τους παρέχει αυξημένη πιθανότητα επιβίωσης και δυνατότητα 
αναπαραγωγής. 
 
Β4 : Όπως και όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί, για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός είναι 
απαραίτητο να μπορεί να προμηθεύεται από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται μια 
σειρά θρεπτικών συστατικών. Σ' αυτά περιλαμβάνονται ο άνθρακας, το άζωτο, διάφορα 
μεταλλικά ιόντα και το νερό. Η πηγή άνθρακα για τους αυτότροφους μικροοργανισμούς είναι 
το CΟ2 της ατμόσφαιρας, ενώ για τους ετερότροφους διάφορες οργανικές ενώσεις όπως οι 
υδατάνθρακες. Η πηγή αζώτου για τους περισσότερους μικροοργανισμούς είναι τα 
αμμωνιακά ή τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3

-). Τέλος, τα μεταλλικά ιόντα είναι απαραίτητα για την 
πραγματοποίηση των χημικών αντιδράσεων στο κύτταρο και ως συστατικά διαφόρων 
μορίων. 
 
ΘΕΜΑ Γ Γ1: Από τα άτομα της F1 γενιάς βλέπουμε ότι όλα έχουν κόκκινα μάτια. Ετσι 
προκύπτει ότι το αλληλόμορφο για το κόκκινο είναι επικρατές και το αλληλόμορφο για το 
λευκό είναι υπολειπόμενο. 
Από το γεγονός ότι μόνο οι αρσενικοί απόγονοι της F2 έχουν λευκά μάτια, 
συμπεραίνουμε ότι το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο. Η κληρονομικότητα των φυλοσύνδετων 
υπολειπόμενων γονιδίων ακολουθεί ένα εύκολα αναγνωρίσιμο πρότυπο . Ένα υπολειπόμενο 
φυλοσύνδετο γονίδιο εκφράζεται φαινοτυπικά σε όλα τα αρσενικά άτομα που φέρουν το 
γονίδιο αλλά μόνο σε εκείνα τα θηλυκά που είναι ομόζυγα για το υπολειπόμενο γονίδιο. 



Συνεπώς, οι ασθένειες που ελέγχονται από υπολειπόμενα φυλοσύνδετα γονίδια εμφανίζονται 
συχνότερα στα αρσενικά άτομα και πάρα πολύ σπάνια στα θηλυκά άτομα. Παρατηρούμε 
λοιπόν ότι τα θηλυκά δεν εμφανίζουν άσπρο χρώμα ματιών. Αν η κληρονομικότητα ήταν 
αυτοσωμική τότε θα έπρεπε να εμφανίζονται και οι 2 χαρακτήρες σε ίση αναλογία και στα 
θηλυκά και στα αρσενικά 
Σημείωση: Εναλλακτικά θα μπορούμασε να κάνουμε τη διασταύρωση 
Έστω ΧΚ: το αλληλόμορφο για το κόκκινο χρώμα ματιών και 
Χκ: το αλληλόμορφο για το λευκό χρώμα ματιών 
 
Ρ:     ΧΚ ΧΚ  χ  ΧκΥ 
 
 Χκ Υ 
ΧΚ ΧΚ Χκ ΧΚ Υ 
ΧΚ ΧΚ Χκ ΧΚ Υ 
Όλα τα άτομα της F1 γενιάς έχουν κόκκινο χρώμα ματιών  
 
F1 χ F1 :   ΧΚ Χκ χ  ΧΚ Υ 
 
 ΧΚ Υ 
ΧΚ ΧΚ ΧΚ ΧΚ Υ 
Χκ ΧΚ Χκ Χκ Υ 
Γονοτυπική Αναλογία: ♀ 1 ΧΚ Χκ : 1 ΧΚ Χκ 

Θηλυκά : 1 ΧΚ Y : 1 Χκ Y 
Φαινοτυπική Αναλογία:  όλα τα θηλυκά άτομα έχουν κόκκινα μάτια ενώ 
στα αρσενικά 1 κόκκινα : 1 λευκά μάτια 
 
Γ2: Οι γονείς Ι1 και Ι2 έχουν φυσιολογικό φαινότυπο και αποκτούν απόγονο που 
εμφανίζει την ασθένεια. Ο απόγονος II3 κληρονομεί τα αλληλόμορφα που ευθύνονται για 
την ασθένεια από τους γονείς του οι οποίοι όμως δεν  εκδηλώνουν την ασθένεια. Ετσι το 
αλληλόμορφο γονίδιο για την ασθένεια είναι υπολειπόμενο και η έκφρασή του καλύπτεται 
από το φυσιολογικό επικρατές. 
Το θηλυκό άτομο ΙV3 πάσχει, οπότε φέρει το υπολειπόμενο σε ομόζυγη κατάσταση 
και έχει κληρονομήσει ένα αλληλόμορφο από κάθε γονέα. Αν υποθέσουμε ότι το 
γονίδιο είναι φυλοσύνδετο τότε το αρσενικό άτομο ΙΙΙ4 θα φέρει το υπολειπόμενο (Χα) άρα 
θα έπρεπε να πάσχει, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει. Άρα το γονίδιο είναι 
αυτοσωμικό.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό 
υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 
 
Γ3: Το άτομο ΙΙΙ1 και το άτομο ΙΙΙ3 είναι ετερόζυγα και αυτό γιατί είναι υγιή και το καθένα 
έχει ένα γονέα που πάσχει. Αρα η διασταύρωση είναι   : Ρ: Αα   χ   Αα 
                                                                              Γαμέτες: Α,α          Α,α 
                                                                                   F1:  ΑΑ, 2Αα, αα 
Αρα η πιθανότητα το παιδία να πάσχει είναι 1 /4. Τα αυτοσωμικά γνωρίσματα 
κληρονομούνται ισοπίθανα τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά άτομα. Αρα  το αγόρι 
είχε πιθανότητα     1/4.1/2= 1/8. Κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός, που δε σχετίζεται 
με το αποτέλεσμα προηγούμενων κυήσεων. 
 
Γ4: Τα ΙΙ4, ΙΙΙ2,  ΙΙΙ3,  ΙV3. Το ζυγωτό των ανώτερων οργανισμών περιέχει μόνο τα 
μιτοχόνδρια που προέρχονται από το ωάριο. Επομένως, η προέλευση των μιτοχονδριακών 
γονιδίων είναι μητρική. Αρα η ασθένεια μεταβιβάζεται από τη μητέρα σε όλα τα παιδιά της 
κ.ο.κ. 
 
 
 



 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1: 
Αλυσίδα 1: 5’ GTTGAATTCTTAGCTTAAGTCGGGCATGAATTCTC 3’ 
Αλυσίδα 2: 3’ CAACTTAAGAATCGAATTCAGCCCGTACTTAAGAG 5’ 
 Η αλυσίδα 2 είναι η κωδική και η 1 η μη κωδική. Ψάχνω για το κωδικόνιο έναρξης της 
κωδικής ATG με προσανατολισμό 5→3. Επειδή ο γενετικός κώδικας είναι τριπλέτας, 
συνεχής και μη επικαλυπτόμενος και έχει κωδικόνιο έναρξης AUG και κωδικόνια λήξης ένα 
από τα UGAή UAAή  UAG. Ο όρος κωδικόνιο δεν αφορά μόνο το mRNA αλλά και το 
γονίδιο από το οποίο παράγεται. Έτσι, για παρά δείγμα, το κωδικόνιο έναρξης AUG 
αντιστοιχεί στο κωδικόνιο έναρξης της κωδικής αλυσίδας του γονιδίου ATG κ.ο.κ.Ετσι 
βρίσκω και το κωδικόνιο λήξης TAA. 
Δ2: 
 
Με ασυνεχή τρόπο αντιγράφεται η αλυσίδα 1, ενώ με συνεχή τρόπο αντιγράφεται η 
αλυσίδα 2.  
Το πρωταρχικό τμήμα είναι τμήμα RNA το οποίο συντίθεται από το πριμόσωμα σε 
θέσεις έναρξης αντιγραφής με τον κανόνα συμπληρωματικότητας των βάσεων και της 
αντιπαραλληλίας. 
Η σύνθεση του πρωταρχικού τμήματος γίνεται με κατεύθυνση 5→3 και επομένως 
αναζητάμε τα αντίστοιχα συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα τμήματα στις αλυσίδες 
του DNA. Παρατηρούμε ότι τα 2 πρώτα πρωταρχικά τμήματα είναι συμπληρωματικά με 
τμήματα της αλυσίδας1 ενώ το 3ο με τμήμα της αλυσίδας 2. Οι DNA πολυμεράσες 
λειτουργούν μόνο προς καθορισμένη κατεύθυνση και τοποθετούν τα νουκλεοτίδια στο 
ελεύθερο 3' άκρο της δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόμενης 
αλυσίδας. Έτσι, λέμε ότι η  αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5' προς 3'. Κάθε 
νεοσυντιθέμενη αλυσίδα θα έχει προσανατολισμό 5'→ 3'. Έτσι, σε κάθε διπλή έλικα που 
παράγεται οι δύο αλυσίδες θα είναι αντιπαράλληλες. Για να ακολουθηθεί αυτός ο κανόνας σε 
κάθε τμήμα DNA που γίνεται η αντιγραφή, η σύνθεση του DNA είναι συνεχής στη μια 
αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη. Τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας συνδέονται μεταξύ 
τους. 
 
Δ3: 
Το πλασμίδιο Α. Μία από τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες που χρησιμοποιείται ευρέως 
είναι η EcoRI που απομονώθηκε από το βακτήριο Escherichia coli . Το ένζυμο αυτό όποτε 
συναντά την αλληλουχία: 5'-G Α Α Τ Τ C-3'  
                                           3'-C Τ Τ A A G-5' στο γονιδίωμα, κόβει κάθε αλυσίδα μεταξύ του 
G και του Α (με κατεύθυνση 5' → 3') αφήνοντας μονόκλωνα άκρα από αζευγάρωτες βάσεις 
στα κομμένα άκρα. Τα άκρα αυτά μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου με τις 
συμπληρωματικές βάσεις άλλων κομματιών DNA που έχουν κοπεί με το ίδιο ένζυμο.Οι 
φωσφοδιεστερικοί δεσμοί που θα σπάσουν είναι 2 ενώ αυτοί που θα δημιουργηθούν είναι 4. 
 
Δ4: Το κύτταρο που με μέγεθος γονιδιώματος 1,6.108  ζεύγη βάσεων αντιστοιχεί σε γαμέτη. 
Οι γαμέτες είναι απλοειδή κύτταρα με ένα αντίγραφο του γονιδιώματος.Το κύτταρο που με 
μέγεθος γονιδιώματος 3,2.10 8 108  ζεύγη βάσεων αντιστοιχεί σε σωματικό κύτταρο σε 
μεσόφαση πριν την αντιγραφή. Τα σωματικά κύτταρα είναι διπλοειδή κύτταρα και έχουν δύο 
αντίγραφα του γονιδιώματος Το κύτταρο που με μέγεθος γονιδιώματος 6,4.108  ζεύγη βάσεων  
αντιστοιχεί σε σωματικό κύτταρο μετά την αντιγραφή. 
 
 


