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ΘΕΜΑ Α 

Α1. α 

Α2. δ 

Α3. γ 

Α4. β 

Α5. β 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. σελ. 13 σχολικού βιβλίου "Το 1928 ο Griffith χρησιμοποίησε δύο στελέχη…αλλά δεν 

μπόρεσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση για το πώς γίνεται αυτό" 

 

Β2. σελ. 101 σχολικού βιβλίου "Βλάβες στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης…τα 

επιδιορθωτικά ένζυμα". 

 

Β3. Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το συνολικό DNA ενός οργανισμού 

δότη αποτελεί μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη. 

Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει DNA αντίγραφα των ωρίμων mRNA 

όλων των γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα ενός μόνο κυτταρικού τύπου του 

οργανισμού δότη και περιέχουν μόνο αλληλουχίες που μεταφράζονται σε αμινοξέα, δηλαδή 

εξώνια, αποτελεί μία cDNA βιβλιοθήκη.  

 

Β4. Για να διαπιστώσουμε αν τα βακτήρια των δύο καλλιεργειών ανήκουν στο ίδιο ή σε 

διαφορετικό είδος εφαρμόζουμε τον τύπο A% T%
G% C%




 και για τις δύο καλλιέργειες 

ξεχωριστά  και συγκρίνουμε το αποτέλεσμα. Αν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ανήκουν στο 

ίδιο είδος, αν έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα ανήκουν σε διαφορετικό είδος. 

ισχύει η συμπληρωματικότητα των αζωτούχων βάσεων αφού τα βακτήρια έχουν δίκλωνο 

κυκλικό μόριο DNA.  

Πρώτη καλλιέργεια:  

A% T% 28%  , G% C% ,  

A% T% G% C% 100%      28% 28% G% C% 100% G% C% 44%        

 A% T% 28% 28% 56% 56
G% C% 44% 44% 44
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Δεύτερη καλλιέργεια: 

A% T% , G% C% 28%  ,  

A% T% G% C% 100%      28% 28% T% A% 100% T% A% 44%        

 A% T% 44% 44% 44
G% C% 28% 28% 56% 56


  

 
  

Συνεπώς τα βακτήρια ανήκουν σε διαφορετικά είδη. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Είναι γνωστό ότι το κίτρινο επικρατεί του πράσινου και το ψηλό επικρατεί του κοντού.  

 

Γι’ αυτό έστω:  

Κκίτρινο>uπράσινο ΚΑΙ Ψψηλό>ψκοντό αντιστοίχως. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο ζητούμενος γονότυπος θα διενεργηθεί διασταύρωση 

ελέγχου. Δηλαδή το μοσχομπίζελο που έχει φαινότυπο ψηλό με κίτρινα σπέρματα θα 

διασταυρωθεί με κοντό που έχει πράσινα σπέρματα. 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΨΗΛΟΥ ΜΕ ΛΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ: 

(1) ΨΨΚΚ, (2) ΨΨΚu, (3) ΨψΚΚ, (4)ΨψΚu 

 

Συνεπώς:  

(1)    ΨΨΚΚ x ψψuu     

Γαμ.  ΨΚ,Ψu  ψu,ψu 

 

 

(2)    ΨΨΚu x ψψuu     

Γαμ.  ΨΚ,Ψu  ψu,ψu 

 

 

 

(3)    ΨΨΚΚ x ψψuu     

Γαμ.  ΨΚ,ψΚ  ψu,ψu 

 

 

 ΨΚ ΨΚ 

ψκ ΨψΚu ΨψΚu 

ψκ ΨψΚκ ΨψΚu 

 ΨΚ Ψκ 

Ψu ΨψΚu Ψψuu 

Ψu ΨψΚκ Ψψuu 

 ΨΚ ψΚ 

Ψu ΨψΚu ψψΚu 

Ψu ΨψΚu ψψΚu 

Απόγονοι: 100% ψηλά-κίτρινα 

Απόγονοι: 50% ψηλά-κίτρινα 
               50% ψηλά - πράσινα 

Απόγονοι: 50% ψηλά-κίτρινα 
               50% κοντά - κίτρινα 
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(4)    ΨΨΚu x ψψuu     

Γαμ.  ΨΚ,Ψu, ψΚ, ψu  ψu,ψu 

 

 

 

 

Επειδή σε κάθε περίπτωση η φαινοτυπική αναλογία των απογόνων είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ  με 

αυτό ως κριτήριο θα προσδιοριστεί ο γονότυπος του ΑΡΧΙΚΟΥ φυτού που είναι ψηλό με 

λεία σπέρματα. 

Όλα τα προαναφερόμενα ισχύουν επειδή: 

-για κάθε ζεύγος αλληλόμορφων ισχύει ο νόμος του ελεύθερου διαχωρισμού (1ος ν. 

Mendel). Δηλαδή τα αλληλόμορφα ενός γονιδίου κατανέμονται, το καθένα, σε 

διαφορετικούς γαμέτες κατά τη μείωση. Οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο 

συνδυασμό των γαμετών. 

- όταν μελετώνται δύο ή περισσότερες διαφορετικές ιδιότητες η κληρονόμηση της μιας δεν 

επηρεάζει την κληρονόμηση της άλλης (2ος ν. Mendel). Βεβαίως αυτό ισχύει με τη βασική 

προϋπόθεση ότι τα γονίδια για τις διοαφορετικές ιδιότητες βρίσκονται και σε διαφορετικά 

ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων. Ο ανεξάρτητος διαχωρισμός των γονιδίων δηλαδή 

γίνεται επειδή τα χρωμοσώματα κάθε γονέα συνδυάζονται με τυχαίο τρόπο κατά τη 

δημιουργία των γαμετών.   

(Σημείωση: Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί και με αυτογονιμοποίηση επειδή το 

μοσχομπίζελο είναι ερμαφρόδιτο φυτό. Τότε, πρέπει να διερευνηθούν οι 

περιπτώσεις:  

1) ΨΨΚΚ x ΨΨΚΚ 

2) ΨψΚκ x ΨψΚκ 

3) ΨψΚΚ x ΨψΚΚ 

4) ΨΨΚκ x ΨΨΚκ) 

 

Γ2. Από το σχολικό βιβλίο σελ. 97 «Τα άτομα που πάσχουν…και είναι στείρα» και  

σελ. 96 «Αν κατά τη διάρκεια…μονοσωμία» 

Άρα: 1η περίπτωση είτε έγινε μη διαχωρισμός είτε κατά την 1η μειωτική διαίρεση οπότε δε 

διαχωρίστικαν σωστά τα φυλετικά χρωμοσώματα είτε έγινε μη διαχωρισμός κατά τη 2η 

 ψu Ψu 

ΨK ΨψΚu ψψΚu 

Ψu Ψψuu Ψψuu 

ψΚ ψψΚu ψψΚu 

ψu ψψuu Ψψuu 

Απόγονοι: 25% ψηλά-κίτρινα 
               25% ψηλά - πράσινα 
               25% κοντά – κίτρινα 
               25% κοντά - πράσινα 
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μειωτική διαίρεση οπότε δε διαχωρίστηκαν σωστά οι αδερφές χρωματίδες ενός φυλετικού 

χρωμοσώματος.  

Σε κάθε περίπτωση προέκυψαν ΚΑΙ γαμέτες ΧΩΡΙΣ φυλετικό χρωμόσωμα δηλαδή με 22 

μόνο χρωμοσώματα όλα αυτοσωμικά.  

Αν αυτό συνέβη κατά την ωογένεση προέκυψε μη φυσιολογικό ωάριο το οποίο 

γονιμοποιήθηκε από φυσιολογικό σπερματοζωάριο (με 22 αυτοσωμικά +1Χ-χρωμόσωμα) 

δίνοντας απόγονο με το Turner. 

Αν αυτό συνέβη κατά τη σπερματογένεση προέκυψαν μη φυσιολογικά 

σπερματοζωάρια κάποιο από τα οποία γονιμοποιώντας ένα φυσιολογικό ωάριο (με 22 

αυτοσωμικά +1Χ-χρωμόσωμα) οδήγησε στη γέννηση απόγινου με σ. Turner. 

 

(Σημείωση: Τα σχεδιάγραμματα παραθέτονται παρακάτω, αλλά δεν είναι απαραίτητα)  

 

Χ Χ 

Χ Χ Χ Χ 

Χ Χ Χ Χ Ο Ο 

μη διαχωρισμός 
μείωση Ι 

1α 
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Ο θηλυκός γαμέτης χωρίς Χ χρωμόσωμα θα διασταυρωθεί με φυσιολογικό αρσενικό 

γαμέτη με Χ φυλετικό χρωμόσωμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θηλυκός γαμέτης χωρίς Χ χρωμόσωμα θα διασταυρωθεί με φυσιολογικό αρσενικό 

γαμέτη με Χ φυλετικό χρωμόσωμα. 

 

Γ3. Οι λόγοι αυτής της διαφοράς είναι οι εξής: 

1) Ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας. 

2) Υπάρχουν 5’, 3’ αμετάφραστες περιοχές του γονιδίου. 

3) Τα γονίδια των ευκαρυωτικών κυττάρων είναι ασυνεχή, δηλαδή περιέχουν εσώνια, 

δηλαδή περιοχές του γονιδίου που δε μεταφράζονται. 

4) Το κωδικόνιο λήξης δεν κωδικοποιεί αμινοξύ. 

5) Υπάρχουν αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής. 

6) Μεταγράφεται μόνο η μία αλυσίδα του γονιδίου, η μη κωδική. 

Χ Χ 

Χ Χ Χ Χ 

Χ Χ Χ 

μη διαχωρισμός 
μείωση ΙΙ 

Χ 

1β 
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7) Οι πρωτεΐνες συχνά τροποποιούνται σε μετα μεταφραστικό επίπεδο με την αποκοπή 

αμινοξέων του αρχικού αμινικού άκρου. 

(Σημείωση: Θεωρούμε ότι ο υποκινητής δεν αποτελεί τμήμα του γονιδίου.)  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Εφόσον η ΔΓ μητρική αλυσίδα αντιγράφεται συνεχώς η θυγατρική της, θα έχει 

προσανατολισμό σύνθεσης έτσι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Αυτό 

συμβαίνει διότι οι DNA πολυμεράσες λειτουργούν μόνο προς καθορισμένη κατεύθυνση και 

τοποθετούν τα δεοξυριβονουκλεοτίδια στο ελεύθερο τρίτο άκρο της δεοξυριβόζης του 

τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Έτσι η αντιγραφή γίνεται με 

προσανατολισμό 5'3'. Η ΖΗ μητρική αλυσίδα αντιγράφεται συνεχώς και τα ασυνεχή 

τμήματα και οι προσανατολισμοί τους δίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η ασυνεχής 

αντιγραφή της αλυσίδας αυτής γίνεται ώστε να ακολουθείται ο κανόνας ότι η DNA 

πολυμεράση τοποθετεί νέα νουκλεοτίδια δημιουργώντας 3'5' φωσφοδιεστερικό δεσμό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ2. Ο κλώνος αυτός είναι συμπ/κός και αντιπαράλληλος αυτού που αντιγράφεται με 
συνεχή τρόπο. 
5' GTACAGCAGATCTGA3' άρα  
Πρωταρχικό τμήμα:           3'UCUAGACU5' 
Τα πρωταρχικά τμήματα είναι μικρά τμήματα RNA συμπ/κά προς τις θέσεις έναρξης της 
αντιγραφής άρα και αντιπαράλληλα και παράγονται από τα πριμόσωμα (σύμπλοκο 
ενζύμων). 
 
Δ3. …ATG-TCG-CGA-TGC-AAG-TTC-TAA… 
      …TAC-AGC-GCT-ACG-TTC-AAG-ATT… 
 
Δ4. Αποκόπηκε το:  
5’CAAGTTCTAAT3’ 
3’GTTCAAGATTA5’ 
 
 
 
 
 

3' 
5' 

Δ 

Η 

5' 

3' 

5' 3' 5' 3' 5' 3' 5' 3' 5' 3' 

5' 

3' 
Ζ 

Γ 

C  A  T  G  T  C  G  T  C  T  A  G  A C  T 

5' 3' 
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Δ5. Κατά την αναστροφή το τμήμα DNA στρέφεται 180ο.  
Για την επανασύνδεση πρέπει να σχηματιστούν εκ νέου ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤ. ΔΕΣΜΟΙ 
και από το σχολικό βιβλίο σελ. 17 «Κάθε νουκλεοτίδιο…3’-5’ φωσφοδ. δεσμός».  
 
Μετά από αναστροφή προκύπτει:  
5’TACATGTCGCGATGATTAGAACTTGCTCAATATCTT-3’ 
3’ATGTACAGCGCTACTAATCTTGAACGAGTTATAGAA-5’ 
 
ΚΩΔΙΚ. –ATG-TCG-CGA-TGA 
           -TAC-AGC-GCA-ACT  
 
 
 

Επιμέλεια 
Α. Σολωμού - Τ. Κυραγιάννη 


