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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. α 
Α2. γ 
Α3. δ 
Α4. β 
Α5. γ 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 1-α,  2-γ, 3-β,  4-α,  5-γ,   6-β,  7-α. 
 
Β2. Σχολ. βιβλ. Γ. Λυκ. σελ. 103: «Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία...του 
μεταλλαγμένου γονιδίου βs.» 
 
B3. Μεταξύ των γονιδίων που υπάρχουν στα πλασμίδια είναι γονίδια που 
προσδίδουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά. Επίσης, τα πλασμίδια έχουν την 
ικανότητα να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο και να του προσδίδουν 
καινούργιες ιδιότητες. Έτσι, οι αποικίες των βακτηρίων που είναι ανθεκτικές και στα 
δύο αντιβιοτικά προέκυψαν είτε από μετακίνηση του πλασμιδίου που προσδίδει 
ανθεκτικότητα στην αμπικιλίνη από το στέλεχος Α στο στέλεχος Β, είτε από 
μετακίνηση του πλασμιδίου που προσδίδει ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη από το 
στέλεχος Β στο στέλεχος Α. 
 
Β4. Το ζητούμενο κωδικόνιο είναι το 3΄UAC5΄. Τη στιγμή που το tRNA που μετεφέρει 
το αμινοξύ βαλίνη προσδένεται στο ριβόσωμα στη δεύτερη θέση εισδοχής, στην 
πρώτη θέση εισδοχής βρίσκεται το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ λευκίνη. Το 
πρώτο tRNA που μετέφερε το αμινοξύ μεθειονίνη, με αντικωδικόνιο 3΄UAC5΄, έχει 
απελευθερωθεί στο κυτταρόπλασμα, έτοιμο για επόμενη χρήση. 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Η θέση έναρξης της αντιγραφής βρίσκεται στη θέση Β. 
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Πρώτο τοποθετείται στην ασυνεχή αλυσίδα το πρωταρχικό τμήμα 2. 
 
Γ2. Το πριμόσωμα ενσωματώνει 6 ραδιενεργά νουκλεοτίδια (με ουρακίλη,U). Η DNA 
πολυμεράση ενσωματώνει 13 ραδιενεργά νουκλεοτίδια (με γουανίνη, G). 
Σχολικό βιβλίο Γ΄Λυκ. σελ. 32: «Τα κύρια ένζυμα που συμμετέχουν στην 
αντιγραφή...από τις μητρικές αλυσίδες του DNA.» 
 
Γ3. Μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής περιέχονται 18 ραδιενεργά νουκλεοτίδια. 
Σχολικό βιβλίο Γ΄Λυκ. σελ. 32-34: «DNA πολυμεράσες επιμηκύνουν τα πρωταρχικά 
τμήματα...και τα αντικαθιστούν με τμήματα DNA.» 
 
Γ4. Κατάλληλο για κλωνοποίηση είναι το πλασμίδιο Α. Αυτό μπορεί να περιέχει μία 
φορά την αλληλουχία αναγνώρισης με τον σωστό προσανατολισμό. To πλασμίδιο Β 
δεν είναι κατάλληλο, γιατί είτε δεν θα περιέχει καθόλου την αλληλουχία 
αναγνώρισης με τον σωστό προσανατολισμό, είτε θα την περιέχει δύο φορές, οπότε 
δεν θα είναι κατάλληλο για φορέας κλωνοποίησης. 
 
Γ5. Μία πιθανή αλληλουχία 14 νουκλεοτιδίων DNA ανιχνευτή είναι η εξής: 3΄ 
CCCCCTTAAGTACA 5΄, ή η συμπληρωματική της. Αυτή θα υβριδοποιείται με τμήμα 
του πλασμιδίου και τμήμα του γονιδίου που περιέχει το κωδικόνιο έναρξης, με το 
σωστό προσανατολισμό ως προς τον υποκινητή. Μία άλλη πιθανή αλληλουχία είναι 
η: 3΄CTCACTTAAGCCCC 5΄, ή η συμπληρωματική της. Αυτή υβριδοποιεί τμήμα του 
πλασμιδίου και τμήμα του γονιδίου που περιέχει το κωδικόνιο λήξης, με το σωστό 
προσανατολισμό. Και οι δύο αυτές αλληλουχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
καθώς δεν θα υπάρχουν αν το γονίδιο ενσωματωθεί με το λάθος προσανατολισμό. 
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχοι RNA ανιχνευτές. 
Σχολικό βιβλίο Γ΄Λυκ. σελ. 64-65: «Αν επιδράσουμε στο DNA που 
απομονώθηκε...μόνο το συμπληρωματικό τους DNA.»  
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Καθώς  ο Νίκος πάσχει, είναι ομόζυγος για το γονίδιο της ομοκυστινουρίας. Με 
βάση τον πρώτο νόμο του Mendel συμπεραίνουμε πως οι γονείς του Κώστας και 
Ελένη είναι φορείς (ετερόζυγοι) του γονιδίου αυτού. Ο Κώστας έχει κληρονομήσει 
το αλληλόμορφο της ομοκυστινουρίας από τη μητέρα του (γιαγιά του Νίκου) και η 
Ελένη από τον πατέρα της (παππούς του Νίκου). Ο Νίκος έχει κληρονομήσει 22 
αυτοσωμικά χρωμοσώματα από τον πατέρα του και ένα Υ φυλετικό χρωμόσωμα. Το 
Υ φυλετικό χρωμόσωμα προέρχεται από τον πατέρα του, ο οποίος το έχει 
κληρονομήσει με τη σειρά του από τον δικό του πατέρα (παππούς του Νίκου). Τα 22 
αυτοσωμικά χρωμοσώματα του Νίκου μπορεί να προέρχονται και από τη μητέρα 
του Κώστα (γιαγιά του Νίκου). Το Υ όμως φυλετικό χρωμόσωμα προέρχεται 
υποχρεωτικά από τον παππού του (πατέρα του Κώστα). Επίσης ο Νίκος έχει 
κληρονομήσει από τον πατέρα του πατέρα του και το υπολειπόμενο αλληλόμορφο 
της ομοκυστινουρίας. Αυτό πέρασε στον Κώστα, καθώς η γιαγιά 1 κληροδοτεί στον 
Κώστα το φυσιολογικό αλληλόμορφο. Επομένως ο ελάχιστος αριθμός 
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χρωμοσωμάτων που κληρονομεί από τον παππού του (πατέρα του Κώστα) είναι 2 
(δύο). 
 
Δ2. Όπως προαναφέρθηκε οι γονείς του Νίκου είναι ετερόζυγοι για το γονίδιο της 
ομοκυστινουρίας. Κάθε 21οχρωμόσωμα εκτός από το αλληλόμορφο της 
ομοκυστινουρίας διαθέτει και άλλα αλληλόμορφα, ρυθμιστικές αλληλουχίες, 
περιοχές εκτός γονιδίων, οι οποίες δημιουργούν μια μοναδική αλληλουχία βάσεων. 
Έστω Α1 το πατρικής προέλευσης χρωμόσωμα με το επικρατές αλληλόμορφο Α , Α2 
το πατρικής προέλευσης με το υπολειπόμενο αλληλόμορφο α και Α3 με το Α, Α4 με 
το α μητρικής προέλευσης αντίστοιχα. Η Μαρία που πάσχει από σύνδρομο Down 
και έχει τρείς διαφορετικές αλληλουχίες βάσεων έχει προκύψει από τη 
γονιμοποίηση φυσιολογικού γαμέτη  με γαμέτη που περιέχει ένα επιπλέον 
χρωμόσωμα 21 ως προϊόν μη διαχωρισμού των ομολόγων χρωμοσωμάτων ή των 
αδελφών χρωματίδων κατά το σχηματισμό ωαρίου ή σπερματοζωαρίου.  
Οι συνδυασμοί των τριών δαφορετικών αλληλουχιών βάσεων με τα χρωμοσώματα 
21 είναι οι ακόλουθοι: 
Α1Α2Α3       με γονότυπο για την ομοκυστινουρία    ΑαΑ 
Α1Α2Α4    με γονότυπο για την ομοκυστινουρία      Ααα 
Α1Α3Α4   με γονότυπο για την ομοκυστινουρία      ΑΑα 
Α2Α3Α4   με γονότυπο για την ομοκυστινουρία      αΑα 
Παρατηρούμε πως και στις 4 (τέσσερις ) περιπτώσεις η παρουσία του επικρατούς 
αλληλόμορφου Α δίνει υγιή φαινότυπο. Επομένως η Μαρία δεν θα πάσχει από 
ομοκυστινουρία 
 
Δ3. Καθώς ισχύει ο δεύτερος νόμος του Mendel της ανεξάρτητης μεταβίβασης των 
γονιδίων μπορούμε να μελετήσουμε κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά. 
Μήκος κεραιών: 
Παρατηρούμε πως όλοι οι θηλυκοί απόγονοι έχουν όλοι μικρές κεραίες, ενώ οι 
αρσενικοί απόγονοι μικρές και μεγάλες σε αναλογία 1:1. Η φαινοτυπική αυτή 
απόκλιση αιτιολογείται με την υπόθεση του φυλοσύνδετου χαρακτήρα. Έστω ΧΜ το 
αλληλόμορφο για τις μικρές πτέρυγες και Χμ το αλληλόμορφο για τις μεγάλες 
πτέρυγες, ΧΜ επικρατές και Χμ υπολειπόμενο. Γονότυποι γονέων της F1 γενιάς: ΧΜ Χμ 

και ΧΜΥ .  
F1  x  F1 
ΧΜ Χμ  χ   ΧΜΥ 
F2: ΧΜ ΧΜ,  ΧΜ Χμ,  ΧΜΥ, ΧμΥ 
Φαιν. αναλογία : Όλα τα θηλυκά με μικρές πτέρυγες. 1 Αρσενικά με μικρές πτέρυγες 
: 1 Αρσενικά με μεγάλες πτέρυγες. 
Φτερά : 
Παρατηρούμε φαινοτυπική αναλογία 3 κανονικά φτερά :1 ατροφικά  τόσο στα 
αρσενικά όσο και στα θηλυκά άτομα αλλά και στο σύνολο του πληθυσμού.  
Αυτές οι φαινοτυπικές αναλογίες αιτιολογούνται με την υπόθεση του αυτοσωμικού 
χαρακτήρα με επικρατές το αλληλόμορφο για τα κανονικά φτερά να είναι επικρατές 
και για τα ατροφικά υπολειπόμενο. Έστω Ν : κανονικά φτερά και ν: ατροφικά 
φτερά. Ν: επικρατές , ν: υπολειπόμενο 
F1  x  F1 
Νν  χ  Νν 
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F2: 1NN : 2Νν  : 1νν 
Φαιν. ανάλ. 3 κανονικά φτερά : 1 ατροφικά. 
Γονότυποι F1 γενιάς και για τους 2 χαρακτήρες. ΧΜ Χμ Νν  και  ΧΜΥ Νν 
Γονότυποι Πατρικής Γενιάς: ΧΜ ΧΜ NN  χ  ΧμΥ νν  ή ΧΜ ΧΜνν  χ ΧμΥΝΝ 
 
 


