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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1 α 
Α2 β 
Α3 α 
Α4 δ 
Α5 α 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. σελ 123-124 <<Η γονιδιακή θεραπεία … και εισάγονται πάλι σ΄αυτόν>> 
 
Β2. σελ 133 <<Διαγονιδιακά ονομάζονται τα ζώα … χοίρων και αίγων>> 
 
Β3. σελ 21 <<Τα μιτοχόνδρια … ημιαυτόνομα>> 
 
Β4. σελ 35 <<Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται εκφυλισμένος … συνώνυμα>> 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Βάση του δεύτερου νόμου του Mendel  ο οποίος ισχύει λόγω του γεγονότος ότι 
τα γονίδια που καθορίζουν τα δύο χαρακτηριστικά εδράζουν σε διαφορετικά 
χρωμοσώματα μπορούμε να μελετήσουμε το κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά.  
Δεύτερος νόμος σελ 73<< ο Mendel πρότεινε … προσδιόρισε ο Mendel.>> 
 
Επομένως όσον αφορά το μέγεθος: 
 
Έστω Μ το επικρατές αλληλόμορφο που καθορίζει τα φυσιολογικά φτερά 
Έστω μ το υπολειπόμενο αλληλόμορφο που καθορίζει τα ατροφικά φτερά 
 
Εφόσον είναι αυτοσωμικά τα γονίδια οι φαινοτυπικές αναλογίες δεν σχετίζονται με το 
φύλλο. 



 
Η φαινοτυπική αναλογία των απογόνων είναι 600 φυσιολογικά : 200 ατροφικά ή 3:1 
 
Η αναλογία 3:1 είναι γνωστή από τις πρότυπες διασταυρώσεις του Mendel στον 
μονοϋβριδισμό και προκύπτει όταν τα γονίδια έχουν σχέση επικρατούς 
υπολειπόμενου και τα άτομα της πατρικής είναι ετερόζυγα. 
 
 
               Ρ: Μμ  Μμ 
Γαμετες :  Μ, μ      Μ, μ 
         F:  ΜΜ, Μμ, Μμ, μμ 
 
 
 
Οι διασταυρώσεις μονοϋβριδισμού πραγματοποιούνται βάση του πρώτου νόμου του 
Mendel σελ 71 << Ο τρόπος … αλληλόμορφων γονιδίων>> 
 
 Γ2. Όσον αφορά το χαρακτηριστικό χρώμα: 
 
Οι φαινοτυπικές αναλογίες των απογόνων είναι οι εξής: 
 
400 κόκκινα : 400 άσπρα  ή 1:1 
 
Σε σχέση με το φύλλο: 
 
200 θηλυκά κόκκινα : 200 θηλυκά άσπρα ή 1:1 
200 αρσενικά κόκκινα: 200 αρσενικά άσπρα ή 1:1 
 
Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική φαινοτυπική αναλογία σε σχέση με το φύλλο δεν 
μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση του αυτοσωμικού αλλά ούτε του φυλοσύνδετου. 
 
Έστω ότι καθορίζεται από αυτοσωμικό γονίδιο 
Κ → το  επικρατές αλληλόμορφο που καθορίζει το κόκκινο χρώμα 
κ → το  υπολειπόμενο αλληλόμορφο που καθορίζει το άσπρο χρώμα 
 
Η αναλογία 1:1 προκύπτει μόνο από την διασταύρωση ενός ετερόζυγου ατόμου με 
ένα ομόζυγο για το υπολειπόμενο γονίδιο 
 
               Ρ: Κκ  κκ 
Γαμέτες : Κ, κ        κ 
      F :    Κκ ,  κκ 
 
 
Έστω ότι κληρονομείται με φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας: 
  
 XΚ→ το επικρατές αλληλόμορφο που καθορίζει το κόκκινο χρώμα  
 
Xκ→ το υπολειπόμενο αλληλόμορφο που καθορίζει το άσπρο χρώμα 
 



Η μοναδική διασταύρωση ώστε να προκύψει η αναλογία 1:1 στον γενικό πληθυσμό 
αλλά και ξεχωριστά σε κάθε φύλλο είναι μεταξύ αρσενικού με άσπρα μάτια και 
θηλυκού ετερόζυγου: 
 
              Ρ: ♂ XκY  XΚXκ ♀ 
Γαμέτες: Xκ , Y         XΚ , Xκ 
   F :    XΚXκ ,  XκXκ  , XΚY , XκY 
Γ3. Όταν τα γονίδια που καθορίζουν το χαρακτηριστικό είναι ατελώς επικρατή, 
συνεπικρατή, θνησιγόνα, πολλαπλά αλληλόμορφα. Επίσης στην περίπτωση που το 
χαρακτηριστικό δεν είναι μονογονιδιακό. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1.  υβριδοποιημένο μόριο 1: 5’ AAATGAAACCAGGATAAG 3’ 
       3’ TTTACTTTGGTCCTATTCTTAA 5’ 
 
          υβριδοποιημένο μόριο 2: 5’ AATTCGGGGGGC 3’ 
       3’ GCCCCCCGTTAA 5’ 
  
 
 
 
 
Δ2.  mRNA: ΄5 AAAUGAAACCAGGAUAAGAAUU 3΄ 
 
   Το mRNA για να είναι λειτουργικό θα πρέπει να έχει κωδικόνιο έναρξης το AUG 
και ένα εκ των τριών λήξης UGA,UAG και UAA με κατεύθυνση 5΄→3΄. Το mRNA 
προκύπτει από την μεταγραφή της μη κωδικής αλυσίδας  του DNA σύμφωνα με τον 
κανόνα της συμπληρωματικότητας και είναι αντιπαράλληλο με αυτή. Η κωδική 
αλυσίδα του  DNA είναι αντιπαράλληλη με την κωδική. Επομένως κωδική είναι η 
αλυσίδα του μορίου 1 στην οποία εντοπίζεται το κωδικόνιο ΄5 ATG 3΄ και με βήμα 
τριπλέτας, συνεχόμενα και μη επικαλυπτόμενα το κωδικόνιο ΄5 TAA 3΄.  
 
 
Δ3.  t-RNA : 3’ CCU 5’ 
   
   Όταν το tRNA που μεταφέρει το αμινοξύ λυσίνη αποσυνδεθεί από το ριβόσωμα θα 
έχει γίνει ο πεπτιδικός δεσμός μεταξύ λύσινης και προλίνης. Το ριβοσώμα θα 
μετακινηθεί κατά μήκος του mRNA κατά ένα κωδικόνιο. Το tRNA που μεταφέρει 
την προλίνη θα βρεθεί στην πρώτη θέση εισδοχής της μεγάλης υπομονάδας 
αφήνοντας ελεύθερη την δεύτερη στην οποία θα τοποθετηθεί το tRNΑπου μεταφέρει 
την γλυκίνη. Το tRNA είναι μια τριπλέτα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, που είναι 
συμπληρωματικό με το αντιστοίχο κωδικόνιο του mRNA. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση εντοπίζεται το κωδικόνιο της γλυκίνης 5’ GGA 3’ πριν από το κωδικόνιο 
λήξης.  
 



Δ4.  
 
  Η DNA δεσμάση ειναί φυσιολογικά ένα από τα ένζυμα της αντιγραφής που ενώνει 
τμήματα DNA με 3’-5’ φωσφοδιεστερικό δεσμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με 
την παρουσία της DNA δεσμάσης αλλά και λόγο της ύπαρξης συμπληρωματικών 
μονόκλωνων άκρων τα δύο μόρια θα συνδεθούν ως εξής :  
  
 
5’ AAATGAAACCAGGATAAGAATTCGGGGGGC 3’ 
3’ TTTACTTTGGTCCTATTCTTAAGCCCCCCGTTAA 5’ 
 
 ή 
 
5’ AAATGAAACCAGGATAAGAATTGCCCCCCG 3’ 
3’ TTTACTTTGGTCCTATTCTTAACGGGGGGCTTAA 5’ 
 
Η EcoRI αναγνωρίζει την αλληλουχία 5’ GAATTC 3’ 
       3’ CTTAAG 5’ 
και κόβει μεταξύ G και Α με κατεύθυνση 5 →  3. 
 
Επομένως αν δράσει στο πρώτο τμήμα  θα εντοπίσει την αλληλουχία μια φόρα και 
ύστερα από την δράση της θα προκύψουν δυο τμήματα. Ενώ αν δράσει στο δεύτερο 
τμήμα  δεν εντοπίζεται η αλληλουχία αναγνώρισης επομένως δεν θα κοπεί και θα 
προκύψει ένα τμήμα μετά την δράση της.  
 


