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Θέμα Α 
 
 Α1. γ 
 Α2. β 
 Α3. α 
 Α4. δ 
 Α5. α 
 
 

Θέμα Β 
 
Β1. ςελ 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε…χρονικά διαςτιματα 
αυτι  τθ κεραπείασ» 

 
Β2. ςελ. 133 « Υπάρχουν αρκετζσ μζκοδοι …….προβάτων , χοίρων και 
αιγών» 
 
Β3. ςελ 21 <Τα μιτοχόνδρια ζχουν DNA. Το γενετικό υλικό των 
μιτοχονδρίων ζχει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν λειτουργιά τουσ 
δθλαδι ςχετικά με τθν οξειδωτικι φωςφοροκυωςθ κ’ κωδικοποιεί 
μικρό αρικμό πρωτεϊνών. Οι περιςςότερεσ όμωσ πρωτεΐνεσ που είναι 
απαραίτθτεσ για τθ λειτουργιά των μιτοχονδρίων κωδικοποιοφνται από 
γονίδια που βρίςκονται ςτο DNA του πυρινα. Το γεγονόσ αυτό…ωσ 
θμιαυτόνομα»  
 
Β4. ςελ 35 <Ο γενετικόσ κώδικασ χαρακτθρίηεται ωσ 
εκφυλιςμζνοσ…ονομάηονται ςυνώνυμα> 
 

 
 



Θέμα Γ 
 
 
Γ1. Ζςτω 
Φ: το επικρατζσ γονίδιο που δίνει φυςιολογικό μζγεκοσ φτερών 
φ: το υπολειπόμενο γονίδιο που ςε ομόηυγθ κατάςταςθ δίνει ατροφικό 
μζγεκοσ φτερών 
 
Οι γονότυποι των γονζων είναι: Φφ το αρςενικό κ΄ επίςθσ Φφ το 
κθλυκό άτομο. Αυτό μπορεί να αιτιολογθκεί με τθν παραπάνω 
διαςταφρωςθ για τθν οποία ιςχφει ο 1οσ, νόμοσ του Mendel: ςελ 71 
«Κατά τθν παραγωγι των γαμετών… των αλλθλόμορφων γονιδίων» 
Επίςθσ ιςχφει ο 2οσ νόμοσ του Mendel για τισ διαςταυρώςεισ 
δυυβριδιςμοφ: ςελ74 
«Το γονίδιο που ελζγχει…κατά τθ δθμιουργία των γαμετών» , αφοφ 
ξζρουμε ότι τα γονίδια που κακορίηουν το χρώμα των ματιών κ’ το 
μζγεκοσ των φτερών εδράηονται ςε διαφορετικά χρωμοςώματα. 
Πποτε μποροφμε να μελετιςουμε τθν κλθρονόμθςθ του κάκε 
χαρακτθριςτικοφ ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο. 

         Επομζνωσ ωσ προσ το μζγεκοσ των φτερών  
 
P :  Φφ  x  Φφ 
Γαμζτεσ :  Φ,φ x Φ,φ 
F1 :  ΦΦ, Φφ Φφ φφ 
 
Ξζρουμε ότι ςτθ φαινοτυπικι, αναλογία, το υπολειπόμενο γονίδιο 
εκφράηεται μόνο ςτθν ομόηυγθ κατάςταςθ, ενώ το επικρατζσ κ’ ςτθν 
ομόηυγθ και ςτθν  ετερόηυγθ κατάςταςθ. Αρά θ φαινοτυπικι αναλογία 
που προκφπτει είναι  3:1=Φ : φ, δθλαδι κανονικό μζγεκοσ φτερών προσ 
ατροφικό μζγεκοσ φτερών. 
 
Ρράγματι, από τθ διαςταφρωςθ προκφπτουν ωσ προσ το χαρακτθριςτικό 
του μεγζκουσ των φτερών 300 κθλυκά κ’ 300 αρςενικά με φυςιολογικά 
φτερά , δθλαδι ςυνολικά 600 άτομα κ 100 κθλυκά κ’ 100 αρςενικά με 
ατροφικά φτερά, δθλαδι ςυνολικά 200 άτομα δθλ, 
 

=   

 
 



Γ2. Ζςτω ότι ο τρόποσ κλθρονόμθςθσ του χαρακτιρα των ματιών είναι 
αυτοςωμικόσ  
Ζςτω επίςθσ : 
 
Κ : επικρατζσ γονίδιο που δίνει κόκκινα ματιά. 
κ : υπολειπόμενο γονίδιο που ςε ομόηυγθ κατάςταςθ δίνει άςπρα 
ματιά. 
 
Αν μετριςουμε ςυνολικά τα άτομα ωσ προσ το χαρακτθριςτικό του 
χρώματοσ των ματιών  ζχουμε 400 άτομα με κόκκινα ματιά κ’ 400 
άτομα με άςπρα ματιά. Άρα οι γονείσ πρζπει να ζχουν γονότυπο Αα κ’ 
αα αντίςτοιχα. Για τισ διαςταυρώςεισ που κα γίνουν ιςχφει ο 1οσ νόμοσ 
Mendel: 
ςελ 71 << Το γονίδιο που ελζγχει…κατά τθ δθμιουργία γαμετών>> 
Επίςθσ ιςχφει ο 2οσ νόμοσ Mendel:  
ςελ 74 <<To γονίδιο που ελζγχει… κατά τθ δθμιουργία γαμετών>>, 
αφοφ ξζρουμε ότι τα γονίδια που κακορίηουν το χρώμα των ματιών κ’ 
το μζγεκοσ των φτερών εδράηονται ςε διαφορετικά χρωμοςώματα. 
Πποτε οι γονότυποι των γονζων κ’ για τα δυο χαρακτθριςτικά είναι : 
   
P : ΚκΦφ x κκΦφ 
Γαμζτεσ : ΚΦ, Κφ ,κΦ ,κφ  x κΦ , κφ 
 
Το τετράγωνο του Punnett για αυτι τθ διαςταφρωςθ είναι: 
 
 
 

 

 
 
 
Οπότε θ φαινοτυπικι αναλογία που προκφπτει είναι : 
 
Κ Φ (κόκκινα μάτια, φυςιολογικά φτερά) = 3 
κ Φ (άςπρα μάτια, φυςιολογικά φτερά) = 3 
Κ φ (κόκκινα μάτια, ατροφικά φτερά) = 1 
κ φ (άςπρα μάτια ,ατροφικά φτερά ) =  1 
 
 



Δθλαδι ΚΦ : κΦ : Κφ : κφ =3: 3 : 1: 1 
Ρράγματι από τθν ςυγκεκριμζνθ διαςταφρωςθ προκφπτουν  
 

300ΚΦ : 300κΦ : 100Κφ : 100κφ =3 : 3 :1 : 1 
 
Αρά θ κλθρονομικότθτα δφναται να είναι αυτοςωμικθ κ’ οι πικανοί 
γονότυποι των γονζων είναι ΚκΦφ, κ’ κκΦφ αντίςτοιχα. 
Ζςτω  ότι ο τρόποσ κλθρονομθςθσ του χαρακτιρα των ματιών είναι 
φυλοςφνδετοσ.Οι γονότυποι των γονζων ςε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει 
να είναι   το κθλυκό άτομο και  το αρςενικό, ώςτε να 
μποροφν να προκφπτουν κ’ αρςενικά κ’ κθλυκά άτομα με κόκκινα κ’ 
άςπρα μάτια αντίςτοιχα. 
Αν το κθλυκό ιταν ομόηυγο, , όλοι οι αρςενικοί  κα είχαν κόκκινα 
μάτια, ενώ αν ιταν ομόηυγο, , όλοι οι αρςενικοί κα είχαν άςπρα 
μάτια. 
Επίςθσ αν το αρςενικό είχε γονότυπο   όλοι οι κθλυκοί κα είχαν 
κόκκινα μάτια 
Πποτε ζχουμε 

P :  x   
Γαμζτεσ :   
 
Το τετράγωνο του Punnett γι’αυτι τθ διαςταφρωςθ είναι: 
 

 

               

 
Πποτε θ φαινοτυπικθ αναλογία  που προκφπτει είναι  
3 κθλυκά με φυςιολογικά φτερά κ’ κόκκινα μάτια 
3 αρςενικά >>     >>             >>    >>   >>          >> 
3 κθλυκά με      >>              >>    κ’   άςπρα   μάτια 
3 αρςενικά >>     >>             >>    >>       >>         >> 
1 κθλυκό με       ατροφικά   φτερά  κ’  κόκκινα μάτια  
1 αρςενικό με        >>              >>      >>     >>        >>  
1 κθλυκό με       >>               >>     >>      άςπρα μάτια 
1 αρςενικό με     >>              >>      >>        >>         >> 
 

 



Ρράγματι κ’ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ αναλογία ςυμφωνεί με τθν αντίςτοιχι 
αναλογία 

 
150 : 150 : 150 : 150 : 50 : 50 : 50 : 50= 
3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1 
 
Άρα θ κλθρονομικότθτα μπορεί να είναι φυλοςφνδετθ.  Επειδι θ 
αναλογία των 2 χαρακτθριςτικών μεταξφ αρςενικών και κθλυκών 
ατόμων  ταυτίηεται ςε περίπτωςθ φυλοςφνδετθσ κλθρονομικότθτασ, θ 
κλθρονόμθςθ του χαρακτιρα των ματιών είναι πιο πικανά 
φυλοςφνδετθ, αφοφ είναι δφςκολο ςε περίπτωςθ  αυτοςωμικισ 
κλθρονομικότθτασ να προκφπτει θ ακριβισ αναλογία μεταξφ αρςενικών 
και κθλυκών ατόμων. 
 
 

Θέμα Δ 
 

Δ1.:  
Υβριδοποιθμζνο μόριο 1  

 

 
 
 

Υβριδοποιθμζνο μόριο 2 
 

 

 
Δ2. m RNA : 5’ AAAUGAAACCAGGAUAAG 3’ 
Το μόριο RNA που ςυντίκεται είναι ςυμπλθρωματικό προσ τθ μια 
αλυςίδα τθσ διπλισ ζλικασ του DNA του γονιδίου. Η αλυςίδα αυτι είναι 
θ μεταγραφόμενθ κ΄ ονομάηεται μθ κωδικι. Η ςυμπλθρωματικι 
αλυςίδα, του DNA του γονιδίου ονομάηεται κωδικι. 
Επίςθσ το m RNA αφοφ κωδικοποιεί ολιγοπεπτίδιο πρζπει να ζχει 
κωδικόνιο ζναρξθσ το 5’ AUG 3’ και κωδικόνιο λιξθσ που όπωσ φαίνεται 
είναι το   5’ UAA 3’. Επομζνωσ το 1ο υβριδοποιθμζνο μόριο κωδικοποιεί 
το ολιγοπεπτίδιο κ’ θ πάνω αλυςίδα του είναι θ κωδικι, ενώ θ κάτω θ 
μθ κωδικι. 



Δ3. Το αντικωδικόνιο του  t-RNA, που κα τοποκετθκεί ςτο ριβόςωμα 
μετά τθν αποςφνδεςθ του t-RNA, το οποίο μεταφζρει το αμινοξφ λυςίνθ 
κα είναι το t- RNA που μεταφζρει το αμινοξφ  γλυκίνθ, δθλαδι το  
3’ CCU 5’  
Αυτό μπορεί να αιτιολογθκεί με βάςθ τα εξισ: 
Τα  κωδικώνια του m RNA που κωδικοποιοφν το ολιγοπεπτίδιο είναι 
5’ AUG|AAA|CCA|GGA|UAA| 3’ 
δθλαδι το 5’ AUG 3’ κωδικοποιεί τθ γλυκίνθ 
            το 5’ ΑΑΑ 3’        >>          >> λυςίνθ 
            το 5’ CCA 3’         >>           >>  προλίνθ  
            το 5’ GGA 3’        >>           >>   γλυκίνθ  
ενώ      το 5’ UAA 3’       είναι το κωδικόνιο λιξθσ κ’ δεν κωδικοποιεί 
κανζνα αμινοξφ + ςελ 36 <<Κάκε ριβόςωμα αποτελείται… κζςθ 
ςφνδεςθσ με ζνα ςυγκεκριμζνο αμινοξφ>> 
Κατά το ςτάδιο τθσ επιμικυνςθσ όταν ζνα μόριο t RNA με 
αντικωδικώνιο ςυμπλθρωματικό ενόσ κωδικωνίου m RNA τοποκετείται 
ςτθν κατάλλθλθ ειςδοχι του ριβοςώματοσ κ’ ςχθματίηεται πεπτιδικόσ 
δεςμόσ μεταξφ του αμινοξζοσ που μετζφερε το προθγοφμενο μόριο       
t-RNA κ’ του αμινοξζοσ που μεταφζρει το ςυγκεκριμζνο μόριο t-RNA  
αποςυνδζεται από το ριβόςωμα το προθγοφμενο μόριο t-RNA κ’ 
απελευκερώνεται ςτο κυτταρόπλαςμα όπου ςυνδζεται πάλι με το 
αντίςτοιχο αμινοξφ για επόμενθ χριςθ. Δθλαδι ςτθν περίπτωςθ μασ 
για να απομακρφνεται το t-RNA που μεταφζρει το αμινοξφ λυςίνθ ζχει 
ςχθματιςτεί πεπτιδικόσ δεςμόσ με το επόμενο αμινοξφ δθλ τθν προλίνθ, 
οπότε μετά τοποκετείται ςτο ριβόςωμα το t-RNA που φζρει τθ γλυκίνθ. 
 
Δ4.: Tα πικανά αναςυνδυαςμζνα μόρια DNA που προκφπτουν είναι: 
 

 
 

κ’ 
 

 
 
Ο ρόλοσ τθσ DNA  δεςμάςθσ είναι να ςυνδζει κομμάτια DNA. Για να 
ςυνδεκοφν τα κομμάτια πρζπει να ζχουν ςυμπλθρωματικά μονόκλωνα 
άκρα,  
(Τ ςυμπλθρωματικό με A και G ςυμπλθρωματικό με C) 
Επίςθσ  ςελ 14 <<Μια πολυνουκλεοτιδικι αλυςίδα…3’-5’ 
φωςφοδιεςτερικόσ δεςμόσ>> 



Άρα δίπλα ςτο 3’ ελεφκερο άκρο κάκε αλυςίδασ μπορεί να τοποκετείται 
5’ ελεφκερο άκρο τθσ άλλθσ αλυςίδασ κ’ αντίςτροφα 
 
 

 ςελ 57 << Μία από τθσ περιοριςτικζσ… ςτα κομμζνα άκρα>> 
Επομζνωσ παρατθροφμε ότι ςτο 1ο αναςυνδυαςμζνο μόριο  DNA 
δεν υπάρχει κακόλου θ ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία ,άρα δεν κόβεται 
από τθν Eco RI. 
Το 2ο μόριο ζχει τθν αλλθλουχία αυτι μία φορά, επομζνωσ μετά τθ 
δράςθ τθσ Eco RI προκφπτουν. 
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Επιμέλεια : Καλλίγα Σοφία   


