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ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. γ 

Α2. β 

Α3. α 

Α4. γ 

Α5. δ 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  1. στ 

 2. ε 

 3. α 

 4. γ 

 5. δ 

 

Β2. Το κύτταρο Α πραγματοποιεί μιτωτική διαίρεση ενώ το κύτταρο Β 

πραγματοποιεί μειωτική διαίρεση. 

Στο κύτταρο Α η ποσότητα του γενετικού υλικού μένει σταθερή, κάτι που 

εξασφαλίζεται με την μιτωτική διαίρεση. Στο κύτταρο Β προκύπτουν κύτταρα με την 

μισή ποσότητα γενετικού υλικού από το αρχικό, που είναι αποτέλεσμα της μειωτικής 

διαίρεσης. 

Η κυτταρική διαίρεση που εξασφαλίζει την γενετική σταθερότητα είναι η μίτωση, και 

αυτή που συμβάλλει στην γενετική ποικιλομορφία είναι η μείωση. 

 

Β3. α) Σχολικό βιβλίο τεύχος Β΄ σελ. 123: «Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι 

πολύ σημαντικά...μεγάλες ποσότητες ενός μονοκλωνικού αντισώματος.» 

 β) Σχολικό βιβλίο τεύχος Α΄ σελ. 25: «Η τρισδιάστατη δομή μιας 

πρωτεΐνης...χάνει την λειτουργικότητά της.» 

 

Β4. Σχολικό βιβλίο τεύχος Β΄ σελ. 32: «DNA πολυμεράσες 

επιδιορθώνουν...τοποθετούν τα σωστά.» 
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Και επίσης σχολικό βιβλίο τεύχος Β΄ σελ. 34: «Η αντιγραφή του DNA είναι 

απίστευτα ακριβής...ένα στα 10
10

.» 

 

Β5. Σχολικό βιβλίο τεύχος Α΄ σελ. 23: «Η διαμόρφωση του πρωτεϊνικού μορίου στο 

χώρο...ομάδες R των αμινοξέων» και σελ. 25: «Όταν η σειρά των αμινοξέων είναι 

διαφορετική...διαφορετική διαμόρφωση στο χώρο.»  

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Σχολικό βιβλίο τεύχος Β΄ σελ. 63: «Συνήθως χρησιμοποιούνται ως 

ξενιστές...ευαίσθητα σε αντιβιοτικά» και «Η επιλογή των βακτηρίων που 

δέχτηκαν...και δίνει έναν κλώνο». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι σωστοί συνδυασμοί είναι:  

Πλασμίδιο 1: με το βακτήριο Β. 

Πλασμίδιο 2: με το βακτήριο Α. 

Πλασμίδιο 3: με τα βακτήρια Β και Γ (στο δεύτερο θα επιλέξουμε με στρεπτομυκίνη). 

Πλασμίδιο 4: με τα βακτήρια Β και Γ. 

 

Γ2.  Το DNA του ατόμου Ι1 δεν τέμνεται από καμμία περιοριστική 

ενδονουκλεάση, άρα αυτό φέρει μόνο το φυσιολογικό αλληλόμορφο, έστω Β. 

 Το DNA του ατόμου Ι2 δεν τέμνεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση Ε2, 

ενώ τέμνεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση Ε1, άρα αυτό φέρει το 

αλληλόμορφο β1. 

 Το DNA του ατόμου ΙΙ4 δεν τέμνεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση 

Ε1, ενώ τέμνεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση Ε2, άρα αυτό φέρει το 

αλληλόμορφο β2. 

 Το DNA του ατόμου ΙΙΙ1 τέμνεται και από την περιοριστική ενδονουκλεάση 

Ε1 και από την περιοριστική ενδονουκλεάση Ε2, άρα αυτό φέρει το αλληλόμορφο β1 

και το αλληλόμορφο β2. 

 

Γ3. Οι γονότυποι αυτών των ατόμων είναι: 

Ι3: Ββ2 

Ι4: Ββ2 

ΙΙ1: Ββ1 

ΙΙ2: Ββ1 

ΙΙ3: Ββ2 

 

Γ4. Το άτομο ΙΙ3 έχει γονότυπο Ββ2. 

Άρα με την επίδραση της Ε1 θα προκύψει DNA μήκους 500 ζ.β.. 

Με την επίδραση της Ε2 θα προκύψουν κομμάτια με 3 διαφορετικά μήκη: 500 ζ.β., 

300 ζ.β. και 200 ζ.β.. 

 

Γ5. Η πιθανότητα προκύπτει από την παρακάτω διασταύρωση: 

P:  ♂ Ββ1 x Ββ2 ♀ 

Γαμέτες:   Β, β1 – Β, β2 

F1:  BB, Bβ2, Ββ1, β1β2 

 

Άρα η πιθανότητα κάποιο παιδί να φέρει το αλληλόμορφο β2 είναι 2/4 = 1/2. 
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Η παραπάνω διασταύρωση έγινε σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Mendel, που ορίζει 

ότι κατά την παραγωγή των γαμετών διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα, άρα 

και τα γονίδια. Οι απόγονοι προκύπτουν με τυχαίο συνδυασμό των γαμετών. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. α) Η αλυσίδα Ι αντιστοιχεί στο γονίδιο και η αλυσίδα ΙΙ αντιστοιχεί στο 

cDNA. 

 β) Στην υβριδοποίηση συμμετέχει η κωδική αλυσίδα του γονιδίου. 

 γ) Οι περιοχές α και β αντιπροσωπεύουν εσώνια. Δεν υβριδοποιήθηκαν γιατί 

για την δημιουργία του cDNA χρησιμοποιήθηκε το ώριμο mRNA, το οποίο δεν 

περιέχει εσώνια. 

 

Δ2. Δύο πιθανοί μηχανισμοί είναι: 

α) Να συμβεί μη διαχωρισμός και στον πατέρα και στη μητέρα. Ο πατέρας δίνει 

γαμέτη χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα. Αυτό μπορεί να συμβεί με μη διαχωρισμό 

χρωμοσωμάτων (1
η
 μειωτική διαίρεση) ή μη διαχωρισμό χρωματίδων (2

η
 μειωτική 

διαίρεση). Η μητέρα, που θα είναι φορέας του γονιδίου, έστω Χ
α
, δίνει γαμέτη με δύο 

Χ
α
 χρωμοσώματα (Χ

α
 Χ

α
). Αυτό γίνεται με μη διαχωρισμό χρωματίδων (2

η
 μειωτική 

διαίρεση). Οι δύο αυτοί γαμέτες με την γονιμοποίηση δίνουν ζυγωτό Χ
α
 Χ

α
. 

 

β) Να συμβεί μετατόπιση σε άωρο γεννητικό κύτταρο του πατέρα, που θα αφορά την 

γενετική θέση του Χ που περιέχει το γονίδιο. Έτσι μπορεί να προκύψει αρσενικός 

γαμέτης με Χ χρωμόσωμα με έλλειψη, που δεν θα περιέχει την συγκεκριμένη 

γενετική θέση, έστω Χ
-
. Αν αυτός ο γαμέτης γονιμοποιήσει φυσιολογικό θηλυκό 

γαμέτη με X
α
 θα προκύψει ζυγωτό Χ

-
 X

α 
που θα εκδηλώσει την ασθένεια. 

 

(Σημείωση: σαν πιθανός μηχανισμός θα μπορούσε να αναφερθεί και γονιδιακή 

μετάλλαξη στο Χ
 
χρωμόσωμα του πατέρα σε άωρο γεννητικό κύτταρο, που θα 

μετατρέψει το Χ
Α
 γονίδιο σε Χ

α
. Γαμέτης με αυτό το χρωμόσωμα μπορεί να δώσει 

άτομο Χ
α
 Χ

α
  με γαμέτη Χ

α
 της μητέρας). 

 

Δ3. α) Πρωτεΐνη Α: Έχει γίνει γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάσταση βάσης 

στην κωδική αλυσίδα που μετέτρεψε το κωδικόνιο  5΄ TTG3΄ σε 5΄ TGG 3΄. 

  Πρωτεΐνη Β: Έχει γίνει γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάσταση βάσης 

στην κωδική αλυσίδα που μετέτρεψε το κωδικόνιο 5΄GGA3΄ σε 5΄TGA 3΄ που είναι 

κωδικόνιο λήξης, οπότε έχουμε πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης. 

  Πρωτεΐνη Γ: Στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου έχει γίνει γονιδιακή 

μετάλλαξη έλλειψης της πρώτης βάσης, C,  στο κωδικόνιο 5΄CAC3΄ που κωδικοποιεί 

την ιστιδίνη. 

  Πρωτεΐνη Δ: Στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου έχει γίνει γονιδιακή 

μετάλλαξη προσθήκης τριών βάσεων, 5΄TGT3΄ μέσα στο κωδικόνιο 5΄AGG3΄ της 

αργινίνης και συγκεκριμένα μετά το πρώτο νουκλεοτίδιο. 

 

 β) Η αλληλουχία στην κωδική αλυσίδα είναι: 

 5΄ATGCACAGGTTGTGGGGΑGAC3΄. 

 

 

 


