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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. 

Κύτταρο Α= μίτωση 

Κύτταρο Β= μείωση 

Το κύτταρο Α  διπλασιάζει το DNA του λόγω της αντιγραφής και στη 

συνέχεια η ποσότητα του γενετικού υλικού επανέρχεται στο αρχικό 

επίπεδο. Άρα, διαιρείται μιιτωτικά. Με την μιτωτική διαίρεση 

εξασφαλίζεται η γενετική σταθερότητα του κυττάρου. 

Στο κύτταρο Β γίνεται μείωση. Αρχικά, αντιγράφεται το DNA και  

διπλασιάζεται η ποσότητά του. Ακολούθως, με την πρώτη μειωτική 

διαίρεση επανέρχεται στην  αρχική  ποσότητα  και τελικά, με τη δεύτερη 

μειωτική διαίρεση, μειώνεται στο μισό. Με τη μείωση σχηματίζονται οι 

γαμέτες των οργανισμών που αναπαράγονται αμφιγονικά. Λόγω του 



επιχιασμού και του ανεξάρτητου συνδυασμού χρωμοσωμάτων, που 

συμβαίνουν κατά τη μείωση, επιτυγχάνεται η γενετική ποικιλομορφία.  

 

 

Β3. 

α) Υβριδώματα= Υβριδικό κύτταρο που προκύπτει από τη σύντηξη ενός 

εξειδικευμένου Β- λεμφοκυττάρου με ένα καρκινικό κύτταρο. Μπορεί να 

παράγει μεγάλες ποσότητες μονοκλωνικών αντισωμάτων για ένα 

συγκεκριμένο αντιγόνο ή αντιγονικό καθοριστή. 

 

β) Μετουσίωση= Απ΄την τρισδιάστατη δομή της πρωτεϊνης  εξαρτάται η 

λειτουργία που  αυτή εκτελεί. Σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας ή pΗ, η 

πρωτεΐνη υφίσταται  μετουσίωση δηλαδή σπάζουν  οι δεσμοί που έχουν 

αναπτυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων, καταστρέφεται η 

τρισδιάστατη δομή της και η πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητά της.  

 

 

Β4.  

1. Με τη συμπληρωματικότητα 

2. Με τον επιδιορθωτικό ρόλο των DNA πολυμερασών οι οποίες 

διορθώνουν λάθη που γίνονται κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μόνο νουκλεοτίδιο στα 100.000 να 

μπορεί να ενσωματωθεί λάθος.  

3. Με τη δράση των επιδιορθωτικών ενζύμων τα οποία 

επιδιορθώνουν λάθη που δε διόρθωσαν οι DNA πολυμεράσες. 

Έτσι ο αριθμός των λαθών στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

περιορίζεται στο ένα στα 1010  

 

Β5. 

Στο σχηματισμό των πρωτεϊνών συμμετέχουν είκοσι διαφορετικοί τύποι 

αμινοξέων. Ένας διαφορετικός αριθμός αμινοξέων (απ΄τη δεξαμενή των 

είκοσι διαφορετικών τύπων) συνδέεται κάθε φορά σε διαφορετική 

αλληλουχία, διημιουργώντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό διαφορετικών 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων. 

Όταν η σειρά των αμινοξέων στην πολυπεπτιδική αλυσίδα είναι 

διαφορετική,  οι δεσμοί μεταξύ των πλευρικών ομάδων των αμινοξέων 

βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πεπτιδικής αλυσίδας οπότε η 



αναδίπλωση της αλυσίδας και τελικά η δευτεροταγής και τριτοταγής 

δομή της είναι διαφορετικές. 

 Αφού η λειτουργία της πρωτεϊνης καθορίζεται απ΄την τριτοταγή δομή 

της είναι φυσικό και αυτή να είναι διαφορετική. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Κατά τον μετασχηματισμό των βακτηρίων, στα βακτήρια  εισέρχονται 

πλασμίδια που φέρουν γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Η επιλογή 

των μετασχηματισμένων βακτηριακών κλώνων  βασίζεται στην 

ικανότητα των μετασχηματισμένων κλώνων να αναπτύσσονται παρουσία 

του συγκεκριμένου αντιβιοτικού λόγω της ανθεκτικότητας που αποκτούν 

κατά το μετασχηματισμό. Τα βακτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ως 

ξενιστές φέρουν στο κύριο μόριο DNA γονίδια ανθεκτικότητας σε 

αντιβιοτικά και όχι σε πλασμίδια. Οι συνδυασμοί βακτηρίων-πλασμιδίων 

είναι οι ακόλουθοι:  

Βακτήριο Α με πλασμίδιο 2. Η επιλογή θα γίνει με καναμυκίνη 

Βακτήριο Β με πλασμίδια 1,3,4. Για το πλασμίδιο 1 η επιλογή θα γίνει με 

αμπικιλίνη, για το 3 με αμπικιλίνη και στρεπτομυκίνη και για για το 4 με 

στρεπτομυκίνη. 

Βακτήριο Γ με πλασμίδια 3και 4.Η επιλογή θα γίνει με στρεπτομυκίνη. 

 

Γ2. 

Γονότυποι: 

Ι1: Ββ (με β το φυσιολογικό), αφού το άτομο δεν πάσχει και καμία απο 

τις δύο περιοριστικές δεν κόβει τα αλληλόμορφα άρα δεν υπάρχει ούτε 

το αλληλόμορφο β1 ούτε το β2. 

 

Ι2: β
1

β
1 αφού το άτομο πάσχει ενώ η περιοριστική ενδονουκλεάση Ε1 

κόβει το προϊόν της PCR του συγκεκριμένου ασθενή ενώ η Ε2 όχι και 

επομένως το άτομο είναι ομόζυγο για το β1 αλληλόμορφο. 

 

ΙΙ4: β2β2 καθώς το άτομο πάσχει ενώ η περιοριστική ενδονουκλεάση Ε2 

κόβει το προϊόν της PCR του συγκεκριμένου ασθενή ενώ η Ε1 όχι ακαι 

επομένως το άτομο είναι ομόζυγο για το β2 αλληλόμορφο.  



ΙΙΙ1: β1β2 καθώς το άτομο πάσχει ενώ ταυτόχρονα η περιοριστική 

ενδονουκλεάση Ε1 και η Ε2 κόβουν το προϊόν της PCR του 

συγκεκριμένου ασθενή άρα το άτομο είναι ετερόζυγο για τα παθολογικά 

γονίδια β1 και β2.  

Γ3. 

Ι3: Ββ2  

Ι4: Ββ2  

ΙΙ1: Ββ1  

ΙΙ2: Ββ1  

ΙΙ3: Ββ2  

 

Γ4. 

Το προιόν PCR του ατόμου II3 το οποίο όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως είναι ετερόζυγο με γονότυπο ββ2.  Με την περιοριστική 

ενδονουκλεάση Ε1 δεν κόβεται και προκύπτει ένα τμήμα 500 βάσεων 

αλλά με την περιοριστική ενδονουκλεάση Ε2 κόβεται και δίνει ένα 

τμήμα 500, ένα 200 και ένα  300 βάσεων.  

 

Γ5. 

                                       πατέρας Ββ2    X    μητέρα Ββ1 

                                                             γαμέτες Β, β1 / Β, β2 

  

                                       απόγονοι               Ββ      Ββ2    Ββ1    β1β2   

 Η πιθανότητα κάποιος  απόγονος να είναι φορέας του αλληλόμορφου β2 

είναι 50%. Κάθε κύηση είναι ανεξάρτητο γεγονός. 

 (Η διασταύρωση πραγματοποιείται με βάση τον 1ο νόμο του Μέντελ).  

 



ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α) Η αλυσίδα Ι αντιστοιχεί στην αλυσίδα γονιδίου και η αλυσίδα ΙΙ 

στο cDNA. 

β) Η αλυσίδα που συμμετέχει στην υβριδοποίηση είναι η κωδική αλυσίδα 

του γονιδίου.  

Κατά την υβριδοποίηση, το cDNA υβριδοποιεί τα εξώνια της κωδικής 

αλυσίδας του γονιδίου λόγω συμπληρωματικότητας και αντιπαραλληλίας 

της αλληλουχίας του με αυτά.  

γ) Οι περιοχές α και β αφορούν στα εσώνια του ασυνεχούς γονιδίου. 

Τα περισσότερα  γονίδια  του πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων είναι 

ασυνεχή ή διακεκομμένα, δηλαδή, η αλληλουχία που μεταφράζεται σε 

αμινοξέα (εξώνια) διακόπτεται από ενδιάμεσες αλληλουχίες οι οποίες δε 

μεταφράζονται σε αμινοξέα που λέγονται (εσώνια).  

Το cDNA επειδή δημιουργείται με καλούπι το ώριμο mRNA δε φέρει 

εσώνια. Άρα, η αλυσίδα του γονιδίου  υβριδοποιείται μερικώς επειδή 

περιέχει δύο εσώνια που δεν υβριδοποιούνται αφού δεν υπάρχουν οι 

αντίστοιχες περιοχές στο cDNA.  

Δ2. Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν 

αλληλόμορφα στο Υ λέγονται φυλοσύνδετα. Με ΧΑ συμβολίζεται το 

φυσιολογικό αλληλόμορφο και με Χα  το παθολογικό αλληλόμορφο. 

Αφού οι γονείς είναι υγιείς για φυλοσύνδετη υπολειπόμενη ασθένεια οι 

γονότυποι τους θα είναι  για τη μητέρα ΧΑΧα (επειδή το παθολογικό 

αλληλόμορφο πρέπει να υπάρχει στην πατρική γενιά) και τον πατέρα ΧΑ 

Ψ Ο καρυότυπος εμφανίζει φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων και ο  

απόγονος δεν έχει κάποια αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία.   

Πιθανοί μηχανισμοί: 

i. Λόγω έλλειψης χρωμοσωμικού τμήματος του Χ στο οποίο εδράζεται το 

αλληλόμορφο Α του πατέρα, οδήγησε σε σπερματοζωάριο με έλλειψη 

χρωμοσωμικού τμήματος του Χ, το οποίο γονιμοποίησε ωάριο Χα . 

Προέκυψε θηλυκό άτομο ΧαΧ-. 

ii. Λόγω γονιδιακής μετάλλαξης σε άωρο γεννητικό κύτταρο του πατέρα 

και δημιουργήθηκε σπερματοζωάριο με Χα, το οποίο γονιμοποίησε 

ωάριο με σύσταση Χα. 

iii. Μη διαχωρισμός φυλετικών χρωμοσωμάτων ή αδελφών χρωματίδων 

στη μείωση Ι ή ΙΙ του πατέρα με ταυτόχρονο μη διαχωρισμό στη μείωση 



ΙΙ των αδελφών χρωματίδων του Χα της μητέρας. Συνεπώς μη 

φυσιολογικό σπερματοζωάριο, χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα, 

γονιμοποίησε μη φυσιολογικό ωάριο με σύσταση ΧαΧα.  

  

Δ3. 

Α: η μεταλλαγή είναι leu→trp άρα στην κωδική αλυσίδα η μετάλλαξη 

είναι 5’ TTG3’→5’ TGG 3’ (αντικατάσταση βάσης) 

Β: η μεταλλαγή είναι gly→λήξης άρα στην κωδική αλυσίδα η μετάλλαξη 

είναι 5’GGA3’→5’ TGA 3’ (αντικατάσταση βάσης, πρόωρος 

τερματισμός)  

Γ: η μεταλλαγή είναι έλλειψη της πρώτης κυτοσίνης από το κωδικόνιο 

της ιστιδίνης 

Δ: η μεταλλαγή είναι προσθήκη 3 βάσεων TGT εντός του κωδικονίου της 

αργινίνης, δηλαδή 5’ AGG 3’→5’ ATG TGG 3  

Β) 5’ATG CAC AGG TTG TGG GGΑ GAC 3΄  

 

 

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Παπαγεωργοπούλου Ειρήνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


