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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α  
Α1. δ   Α2. γ   Α3. β   Α4. γ  Α5. β 
  
ΘΕΜΑ Β  
Β1.  4 → 2 → 1 → 6 → 3 → 5 
Β2.  α. DNA πολυμεράσες, β. πριμόσωμα, γ. DNA δεσμάση, δ. DNA ελικάσες, 
ε. RNA πολυμεράση  
Β3. σελ.98: Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών.......(μοριακή διάγνωση). 
Β4. σελ.133: Διαγονιδιακά ονομάζονται......κάποιο άλλο είδος. Η γενετική 
αλλαγή γίνεται με τη χρήση των τεχνικών Γενετικής Μηχανικής. Υπάρχουν 
αρκετές μέθοδοι......μικροέγχυση. 
Β5. σελ.109: Με τον όρο ζύμωση.......και αντιβιοτικά. 
 
ΘΕΜΑ Γ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ1. Αν το γονίδιο ήταν αυτοσωμικό επικρατές (Α: μονογονιδιακή ασθένεια, α: 
φυσιολογικό) τότε οι φυσιολογικοί γονείς Ι1 και Ι2 θα είχαν γονότυπο αα και 
από τη διασταύρωση τους: αα x αα θα προέκυπταν 100% φυσιολογικοί 
απόγονοι (αα). Το γεγονός αυτό αποκλείεται αφού το II2 είναι ασθενής. 
Αν το γονίδιο ήταν φυλοσύνδετο επικρατές (ΧΑ: μονογονιδιακή ασθένεια, Χα: 
φυσιολογικό) τότε οι φυσιολογικοί γονείς Ι1 και Ι2 θα είχαν γονότυπο ΧαΥ και 
ΧαΧα αντίστοιχα, και από τη διασταύρωση τους: ΧαΥ x ΧαΧα θα προέκυπταν 
100% φυσιολογικοί απόγονοι (ΧαΧα, ΧαΥ). Το γεγονός αυτό αποκλείεται αφού 
το II2 είναι ασθενής. 
Κατά συνέπεια το γονίδιο είναι υπολειπόμενο.  
Γ2. Το γονίδιο επίσης αποκλείεται να είναι φυλοσύνδετο (Χα: μονογονιδιακή 
ασθένεια, ΧΑ: φυσιολογικό). Αν το γονίδιο ήταν φυλοσύνδετο υπολειπόμενο 
τότε οι γονείς ΙΙ4 και ΙΙ5 θα έχουν γονότυπους: ΧΑΥ και ΧαΧα αντίστοιχα, 
γεγονός που αποκλείει την περίπτωση να προκύπτει θηλυκός απόγονος ΧαΧα. 
Άρα το γονίδιο είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο.  
Γ3. σελ.79-80: Σε αντίθεση με τις αυτοσωμικές επικρατείς…………..απογόνους.  
Το γονίδιο είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο (α: μονογονιδιακή ασθένεια, Α: 
φυσιολογικό) τότε οι φυσιολογικοί γονείς Ι1 και Ι2 είναι φορείς και θα είχαν 
γονότυπο Αα για να προκύψει από τη διασταύρωση τους απόγονος που πάσχει 
(αα).  



Η διασταύρωση έχει ως εξής:  
Αα  x  Αα 

Γαμέτες: Α, α    Α, α  
με εφαρμογή 1ου Νόμου Mandel (Νόμος διαχωρισμού 
των αλληλόμορφων γονιδίων) 
 

 Α α 

Α ΑΑ Αα 

α Αα αα 
 
Γ.Α  1  ΑΑ  :   2  Αα :  1  αα  

Φ.Α 3 φυσιολογικοί : 1 ασθενείς 

Οι πιθανοί γονότυποι των φυσιολογικών ατόμων ΙΙ1 και ΙΙ2 είναι ΑΑ ή Αα. Ο 
γονότυπος του ΙΙ3 που πάσχει από την ασθένεια είναι αα. Το ΙΙ4 είναι 
φυσιολογικός-φορέας με γονότυπο Αα προκειμένου να προκύψει ο απόγονος 
ΙΙΙ1 που πάσχει από την ασθένεια. 
Γ4. σελ.14: ιχνηθέτηση είναι η σήμανση.....του DNA.  
σελ.61: Οι ανιχνευτές είναι ιχηθετημένα μόρια DNA ή RNA που περιέχουν 
αλληλουχίες συμπληρωματικές προς το DNA συγκεκριμένης αλληλουχίας. H 
λειτουργία τους στηρίζεται στις ιδιότητες της αποδιάταξης και της 
υβριδοποίησης του DNA.  
σελ.60: Αν επιδράσουμε στο DNA…….DNA-RNA. Οι ανιχνευτές αναμιγνύονται 
με το DNA συγκεκριμένης αλληλουχίας που έχει αποδιαταχθεί και 
υβριδοποιούν μόνο το συμπληρωματικό τους DNA. 

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα: 
Στο II1 ο ανιχνευτής δεν υβριδοποιεί καμία φορά το DNA του ατόμου οπότε 
δεν υπάρχει το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο γονίδιο στο γονότυπό του. Κατά 
συνέπεια ο γονότυπος του ατόμου είναι ΑΑ. 
Στο II2 ο ανιχνευτής υβριδοποιεί μία φορά το DNA του ατόμου οπότε υπάρχει 
μια φορά το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο γονίδιο στο γονότυπό του. Κατά 
συνέπεια ο γονότυπος του ατόμου είναι Αα. 
Γ5. σελ. 20: Στον άνθρωπο……….καθορίζουν το φύλο.  
σελ.96: Αν κατά τη διάρκεια...........τρισωμία. 
σελ.97: Τα άτομα με σύνδρομο Klinefelter……μετά την εφηβεία.  
Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη μερική αχρωματοψία στο κόκκινο-
πράσινο (Χα: μερική αχρωματοψία, ΧΑ: φυσιολογική όραση). Οι γονότυποι των 
φυσιολογικών γονέων είναι: ΧΑΥ για τον πατέρα και ΧΑΧα για τη μητέρα 
προκειμένου να προκύψει απόγονος με Klinefelter και μερική αχρωματοψία 
(ΧαΧαΥ). Ο μη διαχωρισμός συμβαίνει στο ζευγάρι των φυλετικών 
χρωμοσωμάτων της μητέρας όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. 
 

 : χρωμόσωμα Χ 

 : χρωμόσωμα Υ 

 



Για τη μητέρα έχουμε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Για τον απόγονο έχουμε: 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. σελ.35 : Ο όρος κωδικόνιο…………….κωδικόνιο λήξης.   
Ο κωδικός κλώνος ενός γονιδίου  που μεταγράφεται σε mRNA πρέπει στο 
5΄άκρο να διαθέτει κωδικόνιο έναρξης AΤG, στη συνέχεια βήμα τριπλέτας 
(γενετικός κώδικας τριπλέτας, συνεχής, μη επικαλυπτόμενος) και τέλος 
κωδικόνιο λήξης ΤΑΑ ή ΤΑG ή TGA στο 3΄άκρο. Ο μη κωδικός 
(μεταγραφόμενος) κλώνος πρέπει στο 3΄άκρο αντίστοιχα να διαθέτει τριπλέτα 
TAC, στη συνέχεια βήμα τριπλέτας και τέλος τριπλέτα ΑΤΤ ή ATC ή ΑCT στο 
5΄άκρο. Στο τμήμα DNA που δίνεται κωδικοποιούνται τα 8 πρώτα αμινοξέα 
του πρώτου δομικού γονιδίου του οπερονίου της λακτόζης: 

Κωδική     : 5΄AGCTATGACCATGATTACGGATTCACTG 3΄αλυσίδα Ι 

Μη κωδική: 3΄TCGATACTGGTACTAATGCCTAAGTGAC5΄ αλυσίδα ΙΙ 

Τα κωδικόνια των οκτώ πρώτων αμινοξέων είναι τα εξής: 
5΄ATG-ACC-ATG-ATT-ACG-GAT-TCA-CTG3΄ 

Δ2. Η μεταγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5΄→ 3΄ οπότε η αλυσίδα του 
mRNA είναι αντιπαράλληλη με τη μη κωδική και προκύπτει όταν η RNA 
πολυμεράση ξεκινώντας από τον υποκινητή όπου έχει προσδεθεί μαζί με τους 
κατάλληλους μεταγραφικούς παράγοντες, ξετυλίγει τη διπλή έλικα και 
τοποθετεί τα ριβονουκλεοτίδια απέναντι από τα δεοξυριβονουκλεοτίδια του μη 
κωδικού κλώνου με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας (Α→U, Τ→Α, 
G→C και C→G). Η θέση του υποκινητή (Υ) είναι πάντα πριν την αρχή του 

γονιδίου. Η μεταγραφή σταματάει στις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής 
που υπάρχουν στο τέλος του γονιδίου και το mRNA είναι το κινητό αντίγραφο 
της πληροφορίας του γονιδίου. 

mRNA: 5΄AGCUAUGACCAUGAUUACGGAUUCACUG 3΄ 

   μη διαχωρισμός στη           φυσιολογικός         Σύνδρομο 
   2η μειωτική διαίρεση                (Υ)                  Klinefelter 

              (ΧαΧα
)                (ΧαΧα

Υ)   

     

+ 
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Δ3. σελ.36: Κατά την έναρξη της μετάφρασης το mRNA προσδένεται, μέσω 
μιας αλληλουχίας που υπάρχει στην 5΄αμετάφραση περιοχή του, με το 
ριβοσωμικό RNA της μικρής υπομονάδας του ριβοσώματος, σύμφωνα με τον 
κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων. Το τμήμα αυτό του παραπάνω 
mRNA που προσδένεται είναι: 5΄AGCU3΄.  
Δ4. Αν συμβεί οποιαδήποτε αντικατάσταση βάσης στο κωδικόνιο έναρξης της 
μετάφρασης ATG τότε ως κωδικόνιο έναρξης της μετάφρασης θα θεωρηθεί το 
επόμενο ATG  που βρίσκεται στη θέση του 3ου κωδικονίου με αποτέλεσμα να 
υπάρξει στο τελικό προϊόν της έκφρασης του πρώτου δομικού γονιδίου 
απώλεια των δύο πρώτων αμινοξέων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο συγκεκριμένο ερώτημα επειδή δεν γίνεται σωστή αναφορά αν 
πρόκειται για την αλληλουχία βάσεων του τμήματος που δίνεται ή για 
ολόκληρη την αλληλουχία βάσεων του πρώτου δομικού γονιδίου του 
οπερονίου της λακτόζης όπως αναφέρει αρχικά η πρώτη πρόταση στην 
εκφώνηση του Δ3, θα μπορούσε να υπάρξει και 2η απάντηση που αφορά τη 
δημιουργία πρόωρου κωδικονίου λήξης με αντικατάσταση βάσης στο 
κωδικόνιο 1023 με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια των δύο τελευταίων 
αμινοξέων. 
Δ5. σελ.40: Στο οπερόνιο της λακτόζης περιλαμβάνονται εκτός.....και ο 
χειριστής.  
Η γονιδιακή μετάλλαξη που συνέβη στο ρυθμιστικό γονίδιο του οπερονίου της 
λακτόζης οφείλεται στη προσθήκη τεσσάρων νουκλεοτιδίων μεταξύ του 3ου και 
του 4ου κωδικονίου, ενός αριθμού που είναι διαφορετικός του τρία ή 
πολλαπλασίων του, οπότε η αλληλουχία των αμινοξέων αν τελικά προκύπτει, 
δεν εμφανίζει πλέον πολλές ομοιότητες με την αρχική. Κατά συνέπεια χωρίς τη 
λειτουργία του καταστολέα του οποίου ο ρόλος είναι να προσδένεται στο 
χειριστή και να σταματάει τη μεταγραφή των δομικών γονιδίων είναι δυνατή η 
συνεχής λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης και η μεταγραφή των τριών 
δομικών γονιδίων. Τα τρία δομικά γονίδια μεταγράφονται συνεχώς σε ένα 
κοινό mRNA το οποίο στη συνέχεια μεταφράζεται στα τρία ένζυμα που 
διασπούν τη λακτόζη είτε απουσία λακτόζης είτε απουσία γλυκόζης. 
 

 

 


