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ΘΕΜΑ Α 

Α1 α 

Α2 β 

Α3 γ 

Α4 γ 

Α5 β 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

1-Ζ, 2-ΣΤ, 3-Α, 4-Ε, 5-Β, 6-Δ 

Β2.  

Σύνθεση θα γίνει στο μόριο Α, δεν θα γίνει στα μόρια Β,Γ. Στο Β δεν υπάρχει 

δεοξυριβονουκλεοτίδιο με ελεύθερο άκρο 3’ για να ξεκινήσει η αντιγραφή. 

Στο Γ υπάρχει ελεύθερο άκρο 5’ και όχι 3’. 

Θεωρία αντιγραφής 

Β3. 

Α θηλυκό άτομο 

Β,Γ . Turner – θεωρία 

Δ. 45 χρωμοσώματα – 90 μόρια DNA 

B4. Σελ. 127 «οι γνώσεις…. ασθένεια» 

Η ασθένεια να οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη και να ελέγχεται με υπολειπόμενο τρόπο. 

Ο εντοπισμός της θέσης του γενετικού τόπου που ελέγχει την έκφραση του γονιδίου της 

γενετικής ασθένειας. Απομόνωση και κλωνοποίηση του φυσιολογικού αλληλομόρφου 

γονιδίου. Εύρεση κατάλληλου φορέα-ιού που έχει καταστεί αβλαβής και είναι ικανός να 



προσβάλλει τα ασθενή σωματικά κύτταρα τόσο in vivo όσο και in vitro. Ο προσδιορισμός 

των σωματικών κυττάρων του οργανισμού που εμφανίζουν την βλάβη. Η δυνατότητα 

απομόνωσης και πολλαπλασιασμού σωματικών κυττάρων ασθενή in vitro, με σκοπό την ex 

vitro γενετική τροποποίηση αυτών.  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Χρώμα σώματος: ελέγχεται από πολλαπλά αλληλόμορφα αυτοσωμικά 

Κίτρινο (Κ)> μαύρο (κ1)> άσπρο (κ2) 

P: Κκ2  X   κ1κ2 

Παραγωγή πρωτεΐνης : ελέγχεται από φυλοσύνδετο επικρατές αλληλόμορφο ΧΑ ενώ η μη 

παραγωγή πρωτείνης από φυλοσύνδετο υπολειπόμενο θνησιγόνο γονίδιο Χα 

P: ΧΑΧα     x  XΑΥ 

Τα γονίδια των χαρακτηριστικών είναι ανεξάρτητα. Παρατηρούμε ότι τα θηλυκά/ αρσενικα 

=2/1  και κίτρινο/μαύρο/ άσπρο= 2/1/1 

Γ2. Θα επιλέξουμε αρσενικό με φαινότυπο μεγάλο μήκος κεραιών και θηλυκό με φαινότυπο 

μικρό μήκος κεραιών. 

Αν το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο τότε όλοι οι αρσενικοί απόγονοι θα έχουν τον 

υπολειπόμενο φαινότυπο και όλοι οι θηλυκοί των επικρατή. 

Γ3. Η καλλιέργεια Α περιέχει βακτήρια μετασχηματισμένα τόσο με ανασυνδυασμένο όσο 

και με μη ανασυνδυασμένο DNA. Τα μη μεταχηματισμένα πεθαίνουν καθώς δεν φέρουν 

ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό amp. 

H καλλιέργεια Β περιέχει τα 1,2,4,6 που είναι μετασχηματισμένα βακτήρια με μη 

ανασυνδυασμένο DNA. Αυτά αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει λακτόζη άρα 

έχουν ενεργό το οπερόνιο λακτόζης. Τα μετασχηματισμένα βακτήρια με ανασυνδυασμένο 

δεν έχουν ενεργό το οπερόνιο διότι στο πρώτο δομικό γονίδιο ενσωματώθηκε το γονίδιο 

που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Α.   

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Το άτομο ΙΙ1 φέρει μόνο το μεταλλαγμένο γονίδιο ενώ το άτομο ΙΙ2 μόνο το 

φυσιολογικό γονίδιο.  

Ο τύπος κληρονομικότητας της ασθένειας είναι φυλοσύνδετος υπολειπόμενος.  

Αποκλείεται η αυτοσωμική κληρονομικότητα διότι οι απόγονοι δεν μπορούν να είναι 

ετερόζυγοι με βάση τα δεδομένα.  

Δ2.  

Ι1 ΧαΥ 



Ι2 ΧΑΧα 

ΙΙ1 ΧαΧα θα εμφανίσει την ασθένεια 

ΙΙ2 ΧΑΥ 

Δ3. 

 Ι1 τμήματα 600ζβ και 400ζβ 

ΙΙ2 τμήματα 1000ζβ, 600ζβ και 400ζβ 

Δ4.  

Kωδική αλυσίδα φυσιολογικού γονιδίου:5’ CGAACG ATG CCA GTC TCA ATT CAC GGA.. 3’ 

Kωδική αλυσίδα μεταλλαγμένου γονιδίου:5’ CGAACG ATG CCA GTC TGA ATT CAC GGA.. 3’ 

Αντικατάσταση βάσης στο τέταρτο κωδικόνιο από 5’TCA3’ σε 5’ TGA3’. 

Δημιουργείται πρόωρα ΚΛ και τερματίζεται η πρωτεινοσύνθεση – Μη παραγωγή 

φυσιολογικής πρωτεΐνης. 

 


