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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Η διαδικασία που ακολουθείται στη γονιδιακή θεραπεία της παραπάνω ασθένειας 
είναι η εξής: 
• Λεμφοκύτταρα του παιδιού παραλαμβάνονται και πολλαπλασιάζονται σε 
κυτταροκαλλιέργειες. 
• Το φυσιολογικό γονίδιο της απαμινάσης της αδενοσίνης ενσωματώνεται σε έναν ιό-
φορέα (ο οποίος έχει 
καταστεί αβλαβής) με τις τεχνικές του ανασυδυασμένου DNA. 
• Ο γενετικά τροποποιημένος ιός εισάγεται στα λεμφοκύτταρα. 
• Τα γενετικά τροποποιημένα λεμφοκύτταρα εισάγονται με ενδοφλέβια ένεση στο 
παιδί και παράγουν το ένζυμο ADA 
Β2. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
είσοδο του «ξένου» DNA στα κύπαρα ενός ζώου. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η 
μικροέγχυση. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ωάρια του ζώου που έχουν 
γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή του ξένου DNA με ειδική 
μικροβελόνα. Το ξένο γενετικό υλικό ενσωματώνεται συνήθως σε κάποιο από τα 
χρωμοσώματα του πυρήνα του ζυγωτού. Το ζυγωτό τοποθετείται στη συνέχεια στη 
μήτρα της «θετής» μητέρας, ενός ζώου στο οποίο θα αναπτυχθεί το έμβρυο. Η 
μικροέγχυση αποτελεί τη μοναδική μέθοδο δημιουργίας διαγονιδιακών αγελάδων, 
προβάτων, χοίρων και αιγών. 
Β3. Τα μιτοχόνδρια  έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων  περιέχει 
πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία τους, δηλαδή σχετικά με την οξειδωτική 
φωσφορυλίωση , και κωδικοποιεί μικρό αριθμό πρωτεϊνών. Οι περισσότερες όμως 
πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των μιτοχονδρίων , 
κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό 
δείχνει ότι το 
οργανίδιο αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από τον πυρήνα του κυττάρου και για το λόγο 
αυτό χαρακτηρίζεται ως ημιαυτόνομο. 
Β4. Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος. Με εξαίρεση δύο 
αμινοξέα (μεθειονίνη και τρυ 
πτοφάνη) τα υπόλοιπα 18 κωδικοποιούνται από δύο μέχρι και έξι διαφορετικά 
κωδικόνια. Τα κωδικόνια που 
κωδικοποιούν το ίδιο αμινοξύ ονομάζονται συνώνυμα. 
 
 



 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.Εστω ότι το αλληλόμορφο γονίδιο για τα φυσιολογικά φτερά είναι Α(επικρατές 
αυτοσωμικό) και για τα ατροφικά φτερά α. Οι γονότυποι και των 2 γονέων είναι Αα 
(ετερόζυγοι). Στους απογόνους έχουμε αναλογία  3/1 μεταξύ φυσιολογικών και 
ατροφικών φτερών ( 600 Φυσιολογικά/200 ατροφικά : 300/100 στα αρσενικά και 
ομοίως στα θηλυκά) ανεξαρτήτως φύλου και αυτό ισχύει σύμφωνα με το 1ο νόμο του 
Μέντελ (Σελίδα 71). Κάνουμε τη διασταύρωση Αα Χ Αα 

 Α α 

Α ΑΑ Αα 

α Αα αα 

Γ2.Για το χρώμα των ματιών δεν διευκρινίζεται αν το γονίδιο εδράζεται σε 
αυτοσωμικά χρωμοσώματα ή είναι φυλοσύνδετο. 

Α. Εστω ότι το αλληλόμορφο γονίδιο για τα κόκκινα μάτια είναι Κ(επικρατές 
αυτοσωμικό) και για τα λευκά μάτια κ. Οι γονότυποι και των 2 γονέων είναι Κκ και 
κκ. Στους απογόνους έχουμε αναλογία  1/1 μεταξύ κόκκινων και λευκών ματιών ( 
200 κόκκινα/200 λευκά : 200/200 στα αρσενικά και ομοίως στα θηλυκά)  και αυτό 
ισχύει σύμφωνα με το 1ο νόμο του Μέντελ και σε συνδυασμό με τη πρώτη ιδιότητα 
βάσει του 2ου Νόμου μια και τα γονίδια εδράζονται σε διαφορετικά ζεύγη 
χρωμοσωμάτων. Κάνουμε τη διασταύρωση Αα Χ αα 

 

 Α α 

α Αα αα 

α Αα αα 

Το θηλυκό μπορεί να είναι το Αα ή το αρσενικό και αντίστοιχα το αα. 

Β. Εστω ότι το αλληλόμορφο για  το χρώμα των ματιών είναι φυλοσύνδετο Αρα ΧΚ 
είναι το επικρατές για το κόκκινο χρώμα ενώ Χκ το αλληλόμορφο για το λευκό. Το 
θηλυκό θάχει γονότυπο  ΧΚ Χκ και το αρσενικό ΧκΥ. Διότι αν το Θηλυκό ήταν ΧΚ ΧΚ 
τότε όλα τα αρσενικά θα είχαν κόκκινο χρώμα. Ετσι η αναλογία είναι 1/1 μεταξύ των 
κόκκινων και λευκών και στα αρσενικά και στα θηλυκά. Κάνουμε τη διασταύρωση 
ΧΚ Χκ Χ  ΧκΥ 

 ΧΚ  Χκ 

Χκ ΧΚ Χκ Χκ Χκ 

Υ ΧΚΥ ΧκΥ 



 

Γ3. Ατελώς επικρατή , Συνεπικρατή, Θνησιγόνα, Πολλαπλά αλληλόμορφα, 
Φυλοσύνδετα. (Ενναλακτικά : γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα , 
μιτοχονδριακό, DNA,μεταλλάξεις, καρκίνο κ.τ.λ). 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  Υβριδοποιημένο μόριο1  Αλυσίδα 1  5 AAATGAAACCAGGATAAG 3 
                                                  Αλυσίδα 3   3TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA 5 
 
 Υβριδοποιημένο μόριο2  Αλυσίδα 2  5 AATTCGGGGGGC 3 
                                               Αλυσίδα 4  3          GCCCCCCGTTAA 5 
 
      
Δ2.  Στο υβριδοποιημένο μόριο 1 εμπεριέχεται γονίδιο To mRNA που θα προκύψει 
είναι 5AAAUGAAACCAGGAUAAGAAUU3. Η Αλυσίδα 1 είναι η κωδική  διότι σε 
αυτήν βρίσκεται το Κωδικόνιο έναρξης ATG και διαβάζοντας ανα 3 επειδή γενετικός 
κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας, συνεχής και μη επικαλυπτόμενος βρίσκουμε 
κωδικόνιο λήξης ΤΑΑ.Η μεταγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5→3. 

Δ3. Το αμινικό άκρο δηλώνει το 1ο αμινοξύ και το καρβοξυλικό το τελευταίο. 
Όταν αποσυνδεθεί το αντικωδικόνιο που μετέφερε το αμινοξύ λυσίνη τότε στο 
ριβόσωμα θα τοποθετηθεί αντικωδικόνιο που μεταφέρει  το αμινοξύ γλυκίνη μια και 
το tRΝΑ  που μεταφέρει τη προλίνη βρίσκεται ήδη στο ριβόσωμα. Αρα θα είναι το 3 
CCU 5 συμπληρωματικό του 4ου κωδικονίου 5 GGA3.  
Τα παραπάνω δικαιολογούνται σύμφωνα με το 2 στάδιο της πρωτεινοσύνθεσης 
Κατά την επιμήκυνση ένα δεύτερο μόριο tRNA με αντικωδικόνιο συμπληρωματικό 
του δεύτερου κωδικονίου του mRNA τοποθετείται στην κατάλληλη εισδοχή του 
ριβοσώματος, μεταφέροντας το δεύτερο αμινοξύ. Μεταξύ της μεθειονίνης και του 
δεύτερου αμινοξέος σχηματίζεται πεπτιδικός δεσμός και αμέσως μετά, το πρώτο 
tRNA αποσυνδέεται από το ριβόσωμα και απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα 
όπου συνδέεται πάλι με μεθειονίνη, έτοιμο για επόμενη χρήση. Το ριβόσωμα και το 
mRNA έχουν τώρα ένα tRNA, πάνω στο οποίο είναι προσδεμένα δύο αμινοξέα. Έτσι 
αρχίζει η επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 
Στη συνέχεια το ριβόσωμα κινείται κατά μήκος του mRNA κατά ένα κωδικόνιο. Ένα 
τρίτο tRNA έρχεται να 
προσδεθεί μεταφέροντας το αμινοξύ του. Ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο 
αμινοξύ σχηματίζεται πεπτιδικός 
δεσμός. Η πολυπεπτιδική αλυσίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς νέα tRNA 
μεταφέρουν αμινοξέα τα οποία 
συνδέονται μεταξύ τους. 

Δ4. Η DNA δεσμάση ενώνει με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς 3-5(όπως στην 
αντιγραφή) δηλαδή ενώνει το ΟΗ που βρίσκεται στο 3 ανθρακα του πρώτου 
νουκλεοτιδίου με τη φωσφορικής ομάδα που είναι συνδεδεμένη στον 5' άνθρακα της 
πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου. . Εδώ θα ενωθούν τα μόρια που 
έχουνμονόκλωνα  συμπληρωματικά άκρα. Τα πιθανά μόρια είναι : 
Ανασυνδυασμένο μόριο 1  



      5AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC 3 
      3TTTACTTTGGTCCTATTCTTAAGCCCCCCGTTAA5 

Ανασυνδυασμένο μόριο 2 

 
5 AAATGAAACCAGGATAAGAATTGCCCCCCG3 
      3TTTACTTTGGTCCTATTCTTAACGGGGGGCTTAA5 
 

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. 
Ετσι θα προκύψουν 2 τμήματα DNA από το Ανασυνδυασμένο μόριο 1 μια και φέρει 
μια φορά την αλληλουχία με προσανατολισμό 5→3. Το Ανασυνδυασμένο μόριο 2 
δεν φέρει τη παραπάνω αλληλουχία. 
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