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ΘΕΜΑ Α: 

Α1:β 

Α2:γ 

Α3:α 

Α4:δ 

Α5:γ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1:   1-Α, 2-Β,3-Β,4-Α,5-Α, 6-Α,7-Β,8-Β 

Β2:Αποτελείται από τη μικρή υπομονάδα του ριβοσώματος, το tRNA που μεταφέρει 
το αμινοξύ μεθειονίνη, το αμινοξύ μεθειονίνη, το mRNA που μεταφράζεται και 
κατόπιν έρχεται και η μεγάλη υπομονάδα και συνδέεται με τη μικρή. 

Β3: Σήμερα μπορούμε να κατασκευάζουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα ένα 
«ανασυνδυασμένο» μόριο DNA, δηλαδή ένα τεχνητό μόριο DNA, που περιέχει 
γονίδια από δύο ή και περισσότερους οργανισμούς. To DNA αυτό μπορεί να μπει σε 
ένα βακτήριο ή σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο. Τα γενετικά τροποποιημένα βακτήρια ή 
ευκαρυωτικά κύτταρα είναι ικανά να ζουν και να αναπαράγονται μεταφέροντας στους 
απογόνους τους τις καινούργιες ιδιότητες. 
 
Β4: Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που αποτελείται από 51 αμινοξέα(οργανωμένα σε 
2 πεπτίδια Α και Β) και παράγεται από ειδικά κύτταρα του παγκρέατος. Η ορμόνη 
αυτή ρυθμίζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων και ειδικότερα το ποσοστό της 
γλυκόζης στο αίμα. 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1: Η διαδικασία είναι η αντιγραφή του DNA και συγκεκριμένα ενός κλώνου 
δίκλωνου DNA που είναι σε εξέλιξη(ήδη έχει παραχθεί το πρωταρχικό τμήμα) . 
Απέναντι από τη βάση C της κάτω αλυσίδας έχει τοποθετηθεί η  C και όχι η  G όπως 
ισχύει στο κανόνα της συμπληρωματικότητας. Το δίκλωνο μόριο μετά την 
επιδιόρθωση και την αντικατάσταση του πρωταρχικού τμήματος θα είναι. 

  

 
5 CTCTTTGTACGTATGCTG3 
3 GAGAAACATGCATACGAC5 



 

Γ2: Οι DNA ελικάσες είναι τα ένζυμα που έχουν σπάσει τους δεσμούς υδρογόνου και 
έχουν ξετυλίξει τη διπλή έλικα εφόσον η μητρική αλυσίδα είναι εν μέρει μονόκλωνη. 
Το πριμόσωμα σύμπλοκο ενζύμων έχει δράσει και έχει συνθέσει το πρωταρχικό 
τμήμα 5CUCUU  και οι DNA πολυμεράσες επιμηκύνουν τα πρωταρχικά τμήματα, 
τοποθετώντας συμπληρωματικά  δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι από τις μητρικές 
αλυσίδες του DNA. Τα νέα μόρια DNA αρχίζουν να σχηματίζονται, καθώς 
δημιουργούνται δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών αζωτούχων 
βάσεων των δεοξυριβονουκλεοτιδίων.DNA πολυμεράσες επιδιορθώνουν επίσης λάθη 
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Μπορούν, δηλαδή,να «βλέπουν» 
και να απομακρύνουν νουκλεοτίδιο που οι ίδιες τοποθετούν, κατά παράβαση του 
κανόνα της συμπλη ρωματικότητας, και να τοποθετούν τα σωστά. Ταυτόχρονα DNA 
πολυμεράσες απομακρύνουν τα πρωταρχικά τμήματα RNA και τα αντικαθιστούν με 
τμήματα DNA.Τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας συνδέονται μεταξύ τους με τη 
βοήθεια ενός ενζύμου, που ονομάζεται DNA δεσμάση . Το ίδιο ένζυμο συνδέει και 
όλα τα κομμάτια που προκύπτουν από τις διάφορες θέσεις έναρξης αντιγραφής.Όπως 
τα προϊόντα ενός εργοστασίου ελέγχονται μεαρκετούς τρόπους, για να εξακριβωθεί 
αν έχουν κατασκευαστεί σωστά, έτσι και το κύτταρο ελέγχει αν η αλληλουχία 
βάσεων του DNA είναι σωστή. Η αντιγραφή του DNA είναι απίστευτα ακριβής, μόνο 
ένα νουκλεοτίδιο στα 100.000 μπορεί να ενσωματωθεί λάθος. Τα λάθη που δεν 
επιδιορθώνονται από τις DNA πολυμεράσες, επιδιορθώνονται σε μεγάλο ποσοστό 
από ειδικά επιδιορθωτικά ένζυμα. Έτσι ο αριθμός των λαθών περιορίζεται στους 
ευκαρυωτικούς οργανισμούς στο ένα στα 1010.   
 
Γ3. Αυτοσωμικό υπολειπόμενο και θνησιγόνο αλληλόμορφο για το γονίδιο που δεν 
παράγει το ένζυμοΑ και φυλοσύνδετο επικρατές για το ανοιχτό χρώμα σώματος. 
 
Γ4.Για τη παραγωγή ενζύμου : Εφόσον και οι 2 γονείς είναι ετερόζυγοι το γονίδιο 
βρίσκεται στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ετερόζυγα 
αρσενικά για φυλοσύνδετα γονίδια.  Εφόσον ο φαινότυπος των γονέων δείχνει ότι 
παράγουν το ένζυμο  το αλληλόμορφο για τη παραγωγή ενζύμου είναι επικρατέςΑ 
ενώ για τη μη παραγωγή υπολειπόμενο α. 
Αρα η διαστάυρωση είναι Ρ: Αα  Χ   Αα 
                                  Γαμέτες: Α,α      Α,α 
                                     F1:  ΑΑ, 2Αα, αα 
Αρα θα περιμέναμε φαινοτυπική αναλογία 3 παράγουν ένζυμο Α/1 δεν παράγουν. 
Παρατηρούμε όμως ότι και τα 600 θηλυκά και τα 600 αρσενικά παράγουν το ένζυμο 
δηλαδή όλοι οι απόγονοι. Αρα τα άτομα αα πεθαίνουν. Συνεπώς το αλληλόμορφο για 
τη παραγωγή ενζύμου είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο και θνησιγόνο. 
Για το χρώμα Στα φυλοσύνδετα υπολειπόμενα γονίδια το χαρακτηριστικό 
εμφανίζεται συχνότερα στα αρσενικά και σπανιότερα στα θηλυκά Βλέπουμε  λοιπόν 
τους απογόνους 300 αρσενικά με σκούρο και καθόλου θηλυκά 
Αρα  Χα= Σκούρο χρώμα και ΧΑ= ανοιχτό. 
Αρα     
          Ρ: ΧΑ Χα  Χ  ΧΑΥ 
Γαμέτες : ΧΑ  , Χα         ΧΑ,Υ 
F1:   ΧΑΧΑ, ΧΑΧα,  ΧαΥ, ΧΑΥ. 
Φαινοτυπική αναλογία : όλα τα θηλυκά (600) με ανοιχτό χρώμα ΧΑΧΑ, ΧΑΧα και τα 
μισά αρσενικά 300 με ανοιχτό χρώμα ΧΑΥ και τα άλλα μισά με σκούρο ΧαΥ. 



 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1:    Τα πιθανά χρωμοσώματα είναι : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Δ2:    1ος γαμετης:   Χρωμόσωμα Α και χρωμόσωμα  Β (έχει τα φυσιολογικά 
χρωμοσώματα και δίνει φυσιολογικό καρυότυπο εφόσον τα χρωμοσώματα δεν έχουν 
μεταβολή στη δομή). Αρα ΑΒ 

 2ος γαμέτης:   :   Χρωμόσωμα α και χρωμόσωμα  β( έχει συνολικά 
φυσιολογική ποσότητα γενετικού υλικού-αν δεν έχουν επηρεαστεί γονίδια)  άρα δίνει 
φυσιολογικό φαινότυποαλλά δεν δίνει φυσιολογικό καρυότυπο (μετά τη 
γονιμοποίηση) εφόσον το χρωμόσωμα α είναι μεγαλύτερο του ομολόγου του Α και το 
β μικρότερο του Β. Αρα αβ 

 3ος γαμέτης   :    Χρωμόσωμα Α και χρωμόσωμα  β( λείπει τμήμα 
χρωμοσώματος Β και περιέχει τμήμα του Α άρα δεν δίνει φυσιολογικό φαινότυπο και 
ομοίως δεν δίνει φυσιολογικό καρυότυπο). Αρα Αβ 

 4ος γαμέτης :  :   Χρωμόσωμα α και χρωμόσωμα  Β(άρα δεν δίνει φυσιολογικό 
φαινότυπο και ομοίως δεν δίνει φυσιολογικό καρυότυπο). Αρα αΒ 

Δ3:α. Ο απόγονος δημιουργείται από  Γαμέτης 1 (φυσιολογικός )  Χ φυσιολογικό = 
φυσιολογικός φαινότυπος =φυσιολογικός καρυότυπος  

β. Ο απόγονος δημιουργείται από Γαμέτης 2(φυσιολογικός) χ φυσιολογικό = 
φυσιολογικός φαινότυπος – μη φυσιολογικός καρυότυπος 

γ. Ο απόγονος δημιουργείται  από Γαμέτης 3 (μη φυσιολογικός) χ φυσιολογικό = μη 
φυσιολογικό φαινότυπος – μη φυσιολογικός καρυότυπος 

3ACGGATGCTAGAT5 
5TGCCTACGATCTA3 

3ACGGATATCTAGC5 
5TGCCTATAGATCG3 

3TATGTGA5 
5ATACACT3 

3TATTCAC5 
5ATAAGTG3 



δ. Ο απόγονος δημιουργείται  από Γαμέτης 4 (μη φυσιολογικός)Χ φυσιολογικό = μη 
φυσιολογικός φαινότυπος – μη φυσιολογικός καρυότυπος. 

Αρα  50% φυσιολογικός φαινότυπος και 50% μη φυσιολογικός φαινότυπος 

25% φυσιολογικός καρυότυπος και 75% μη φυσιολογικός καρυότυπος 

Δ4.  

Αρα  1. Στον ΑαΒα = αμοιβαία μετατόπιση 

         2. Στον ΑαΒΒ= προσθήκη τμήματος όμοιου τμήματος του Β 

       3. Στον  ΑΑΒβ=  έλλειψη τμήματος . 

 

 

 

 

 

 


