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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. α 
Α2. γ 
Α3. δ 
Α4. β 
Α5. γ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 120 «Για την επιλογή οργάνων συμβατών για 
μεταμόσχευση».  
Β2. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 136 «Το πρόβατο Dolly δημιουργήθηκε... γέννησε τη 
Dolly».  
Β3. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 93 «Η συχνότητα των ετερόζυγων... και δυνατότητα 
αναπαραγωγής». 
Β4. Από το σχολικό βιβλίο, σελίδα 108 «Όπως και όλοι οι υπόλοιποι... ως συστατικά 
διαφόρων μορίων».  
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Από διασταύρωση Drosophilla:  λευκά μάτια    κόκκινα μάτια προέκυψαν 
απόγονοι 100% με κόκκινα μάτια. Συνεπώς, επειδή στην F1 όλοι οι απόγονοι έχουν κόκκινα 
μάτια, το αλληλόμορφο για κόκκινα μάτια είναι ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ ενώ εκείνο για τα λευκά μάτια 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ. 
Άρα: Κκόκκινα μάτια>κ λευκά μάτια 

Επιπλέον, από διασταύρωση ατόμων της F1 γενιάς προέκυψαν στην F2 159  με κόκκινα 

μάτια / 82  με κόκκινα μάτια / 78  με λευκά μάτια. Δηλαδή περίπου: 2  με κόκκινα 

μάτια / 1  με κόκκινα μάτια / 1  με λευκά μάτια. Παρατηρούμε ότι απουσιάζουν, 
γενικά, θηλυκά άτομα με λευκά μάτια.  
Η κληρονομικότητα των υπολειπόμενων φυλοσύνδετων γονιδίων ακολουθεί ένα εύκολα 
αναγνωρίσιμο πρότυπο. Ένα υπολειπόμενο φιλοσύνδετο γονίδιο εκφράζεται φαινοτυπικά σε 
όλα τα αρσενικά άτομα που φέρουν το γονίδιο  αλλά μόνο σε εκείνα τα θηλυκά που είναι 
ομόζυγα για το υπολειπόμενο γονίδιο. Συνεπώς, οι ιδιότητες που ελέγχονται από 
υπολειπόμενα φυλοσύνδετα γονίδια εμφανίζονται συχνότερα στα αρσενικά και πάρα πολύ 
σπάνια στα θηλυκά άτομα. Προφανώς, αυτό ισχύει για τα «λευκά μάτια» αφού σε ένα 
σύνολο 280+319=599 απογόνων από τις δύο διασταυρώσεις ΔΕΝ υπάρχουν θηλυκά με 
λευκά μάτια ενώ υπάρχουν 78 αρσενικά με το φαινότυπο αυτόν.  
Δηλαδή ισχύει: xK κόκκινα μάτια>xκ λευκά μάτια  
Ρ:     xκy       xκ xκ     xκ xκ       xκy 
γαμ: xuy   xκ xκ     xκ xκ       xκy 
 

F1: 100%  
Κόκκινα μάτια 

 

 
xu y 

 xκ xκ xu xκy 
xκ xκ xu xκy 

 xκ xu 
 xκ xκ xκ xκ xu   
y xκy xuy 

F2: 50% κόκκινα μάτια, 

25%  κόκκινα μάτια,  

25%  λευκά μάτια 
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Γ2. Από τη διασταύρωση Ι1 Ι2 που είναι υγιή άτομα προέκυψε ο απόγονος ΙΙ3 ο οποίος 
πάσχει. Άρα η νόσος οφείλεται σε υπολειπόμενο αλληλόμορφο γιατί ο απόγονος ΙΙ3 
κληρονόμησε από τουλάχιστον έναν εκ των γονέων του το αλληλόμορφο της νόσου. Όμως 
οι γονείς είναι φαινοτυπικά φυσιολογικοί. Δηλαδή τουλάχιστον ένας από αυτούς θα είναι 
ετερόζυγος. Άρα το γονίδιο της νόσου δεν εκφράζεται σε ετερόζυγη κατάσταση· εκφράζεται, 
προφανώς, το φυσιολογικό.  

Επομένως: 
φυσιολογικό αλληλ. = ΕΠΙΚΡΑΤΕΣ
αλληλ. νόσου         = ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ  

Άρα, πρέπει να διερευνηθεί αν πρόκειται για φυλοσύνδετα ή αυτοσωμικά αλληλόμορφα.  
 
1η περίπτωση 
Έστω ότι είναι φυλοσύνδετα. Τότε: xAφυσιολ. > xα νόσος.  
Αυτό απορρίπτεται γαιτί από διασταύρωση ΙΙΙ3 ΙΙΙ4 προέκυψε ο απόγονος IV3. Όμως, 
σύμφωνα με την υπόθεση ο III4 θα είχε γονότυπο xAy διότι ΔΕΝ πάσχει. Είναι, άρα, αδύνατο 
να αποκτήσει κόρη όπως η IV3 που, βάση της υπόθεσης θα είχε γονότυπο xαxα, έχοντας 
κληρονομήσει ένα Χ-χρωμόσωμα πατρικής προέλευσης.  
Άρα: η νόσος είναι υπολειπόμενη αυτοσωμική: Αφυσιολ>ανόσος 
 
Γ3. Κάθε άτομο είναι διπλοειδές και το γνώρισμα αυτοσωμικό. Άρα κάθε άτομο έχει ΔΥΟ 
αλληλόμορφα ένα μητρικής και ένα πατρικής προέλευσης. Κατά τη μείωση τα ομόλογα 
χρωμοσώματα και τα αλληλόμορφα γονίδι διαχωρίζονται οπότε κάθε γαμέτης περιέχει ένα 
χρωμόσωμα και ένα αλληλόμορφο από κάθε ζεύγος.  
Ο απόγονος III1 προέκυψε από τη διασταύρωση ΙΙ1  ΙΙ2.  
Ο ΙΙ2 πάσχει άρα έχει γονότυπο αα και μεταβιβάζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το α-αλληλόμορφο 
μέσω των γαμετών του. Συνεπώς το άτομο ΙΙΙ1 έχει γονότυπο Αα. Επίσης, το άτομο ΙΙΙ2 έχει 
και αυτό γονότυπο Αα καθώς προέρχεται από έναν ασθενή γονέα (ΙΙ3:αα).  
 
 Οπότε ΙΙΙ1   ΙΙΙ2 δηλαδή  ΑαΑα   
   γαμ: Αα   Αα 
 
 
Η πιθανότητα απόκτησης ασθενούς απογόνου είναι 25% (1/4).  
Όμως το φύλο ελέγχεται από το 23ο ζεύγος χρωμοσωμάτων δηλαδή μεταβιβάζεται 
ανεξάρτητα από τη νόσο η οποία ελέγχεται από γονίδια αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων. Η 
πιθανότητα απόκτησης αρσενικού απογόνου είναι 50% (1/2) αφού:  
 

xx xy    
γαμ:  x,y  x,y 

 
 

Επομένως η πιθανότητα να γεννηθεί  απόγονος με τη νόσο είναι 
1 1 1
4 2 8
  .  

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κάθε γέννηση αποτελεί ανεξάρτητο γεγονός και δεν 
επηρεάζεται από προηγούμενες γεννήσεις.  
 
 
 

 Α α 
Α ΑΑ Αα 
α Αα αα 

 x α 
x xx xy 
x xx xy 

Απόγ.: 50%  

  50%  
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Γ4. Το ζυγωτό των ανώτερων οργανισμών περιέχει μόνο τα μιτοχόνδρια του ωαρίου. 
Επομένως, η προέλευση των μιτοχονδριακών γονιδίων είναι μητρική.  
Το άτομο Ι1 είναι άρρεν συνεπώς ΚΑΝΕΙΣ από τους απογόνους του δεν θα κληρονομήσει τη 
νόσο αυτή.  
Το αντίθετο ισχύει για το άτομο Ι4 που είναι θηλυκό άρα ΟΛΟΙ οι απόγονοί της θα 
κληρονομήσουν τη νόσο που έχει και η ίδια.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Πρόκειται για τμήμα βακτηριακού DNA συνεπώς δεν περιλαμβάνει εσώνια. Εφόσον 
κωδικοποιεί πεπτίδιο πρέπει από τη μεταγραφή του να προκύπτει m-RNA κατάλληλο για 
μετάφραση. Η μετάφραση γίνεται σύμφωνα με το γενετικό κώδικα. Ο γενετικός κώδικας 
είναι τριαδικός, συνεχής και μη επικαλυπτόμενος. Επίσης διαθέτει συγκεκριμένο κωδικόνιο 
έναρξης: AUG το οποίο κωδικοποιεί το αμινοξύ μεθειονίνη και συγκεκριμένα κωδικόνια λήξης 
UAA, UGA, UAG που δεν κωδικοποιούν κανένα αμινοξύ.  
Επίσης η μετάφραση γίνεται με κατεύθυνση 5’3’.  
Άρα, το mRNA θα πρέπει: 

mRNA 5’…AUG+ενδιάμεσα κωδικόνια+κ. λήξης δηλαδή        
UAA
UAG...3'
UGA

 

 
Επομένως, ο ΚΩΔΙΚΟΣ κλώνος ο οποίος, όπως και το mRNA, είναι συμπληρωματικός και 
αντιπαράλληλος με τον ΜΗ κωδικό θα είναι: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 5’...ΑΤG+ενδιάμεσα κωδικόνια+κ. λήξης δηλαδή          
TAA
TAG...3'
TGA

  

 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ο κωδικός κλώνος είναι η «Αλυσίδα 2». Δηλαδή  
ΚΩΔΙΚΟΣ κλώνος:     5’GAGAATTG-ATG-CCC-GAC-TTA-AGC-TAA-GAATTCAAC3’ (ΑΛΥΣΙΔΑ 2) 
ΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ κλώνος:3’CTCTTAAC-TAC-GGG-CTG-AAT-TCG-ATT-CTTAAGTTG5’ (ΑΛΥΣΙΔΑ 1) 
 
Δ2. Με συνεχή τρόπο αντιγράφεται η «Αλυσίδα 2» ενώ με ασυνεχή τρόπο αντιγράφεται η 
«Αλυσίδα1».  
Τα πρωταρχικά τμήματα είναι μικρά τμήματα RNA συμπληρωματικά προς τις θέσεις έναρξης 
της αντιγραφής (άρα και αντιπαράλληλα με τις αλληλουχίες αυτές). 
Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ότι: «Οι DNA – πολυμεράσες...ασυνεχής στην άλλη» από 
σελίδα 30 του σχολικού βιβλίου.  
Δηλαδή ασυνεχείς αντιγραφή γίνεται στην «Αλυσίδα 1» γιατί με αυτήν συνδέονται τα ΔΥΟ 
από τα τρία συνολικά πρωταρχικά τμήματα ενώ με την «Αλυσίδα 2» το τρίτο πρωταρχικό 
τμήμα:  
5’ GTTGAATTCTTAGCTTAAGTCGGGCATGAATTCTC 3’ «Αλυσίδα 1» 
                        3’AUCGAA UU5’                 3’CUUA AGAG 5’ 

(ii) (i) 
 

ενώ 
 

3’ CAACTTAAGAATCGAATTCAGCCCGTACTTAAGAG 5’ 
5’ GUUGAAUU 3’ 
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Δ3. Το πλασμίδιο Α είναι κατάλληλο. 

Η EcoRI αναγνωρίζει την αλληλουχία 5 '  GAATTC 3'
3'  CTTAAG 5'

 και διασπά τους φωσφοδιεστερικούς 

δεσμούς μεταξύ των νουκλεοτιδίων με G και A, δημιουργώντας μονόκλωνα άκρα από 
αζευγάρωτες βάσεις σε κάθε θέση αναγνώρισής της.  
Γι΄αυτό το πλασμίδιο Β είναι αδύνατο να κοπεί ενζυματικά με EcoRI γιατί η αλληλουχία 

αναγνώρισης υπάρχει αλλά έχει ακατάλληλο προσανατολισμό αφού είναι 5 '  CTTAAG 3'
3'  GAATTC 5'

.  

Στο πλασμίδιο Α θα διασπαστούν ΔΥΟ (2) φωσφοδιεστερικοί δεσμοί κατά την ενζυματική 
πέψη με EcoRI. Στο ίδιο πλασμίδιο θα σχηματιστούν, κατά τον ανασυνδιασμό ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
φωσφοδιεστερικοί δεσμοί.  
 
Δ4. Οι γαμέτες είναι απλοειδή κύτταρα και έχουν τη μισή ποσότητα DNA από τα σωματικά 
κύτταρα. Επομένως, το κύτταρο με το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ γονιδίωμα είναι γαμέτης δηλαδή το 
ΔΕΥΤΕΡΟ με μήκος γονιδιώματος 1,6 108 ζ.β. 
Συνεπώς τα δύο άλλα κύτταρα είναι σωματικά άρα και διπλοειδή. Ειδικότερα, το ΠΡΩΤΟ 
κύτταρο είναι στην αρχή της μεσόφασης οπότε δεν έχει αυτοδιπλασιαστεί το γενετικό του 
υλικό που έχει μήκος 3,2 108 ζ.β.  
Το ΤΡΙΤΟ κύτταρο έχει διπλάσιο μήκος γονιδιώματος δηλαδή 6,4 108 ζ.β. επειδή έχει ήδη 
αυτοδιπλασιαστεί το γενετικό του υλικό.  
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