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ΘΕΜΑ Α 
Α1. β 
Α2. α 
Α3. β 
Α4. α 
Α5. δ 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  α-4 , β-5 , γ-1 , δ-3 ,  
Β2.  i) Ο νξγαληζκόο καο είλαη ηθαλόο λα παξάγεη αληηζώκαηα ελαληίνλ θάζε 
μέλνπ αληηγόλνπ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, έλα αληίζωκα αλαγλωξίδεη κόλν κία 
πεξηνρή ηνπ αληηγόλνπ, ε νπνία νλνκάδεηαη αληηγνληθόο θαζνξηζηεο. Έλα 
κεγάιν αληηγόλν, π.ρ. έλαο κηθξννξγαληζκόο, έρεη πνιινύο αληηγνληθνύο 
θαζνξηζηέο γη' απηό παξάγνληαη πνιιά είδε αληηζωκάηωλ ελαληίνλ ηνπ (ζει. 
123 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
        ii) Τα θπηά θαη ηα δώα πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή αιιαγή κε ηε ρξήζε 
ηωλ ηερληθώλ Γελεηηθήο Μεραληθήο νλνκάδνληαη δηαγνληδηαθά ή γελεηηθά 
ηξνπνπνηεκέλα. (ζει 137 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
        iii) Ο φορϋασ κλωνοπούηςησ εύναι ϋνα μόριο DNA, π.χ. πλαςμύδιο ό DNA 
φϊγων, το οπούο μπορεύ να αυτοδιπλαςιϊζεται ανεξϊρτητα μϋςα ςε ϋνα κύτταρο-
ξενιςτό όπωσ ϋνα βακτόριο (ςελ. 61 ςχολικού βιβλύου). 
 
Β3. Όπωσ ϋγινε φανερό, ο καρκύνοσ ςχετύζεται με αλλαγϋσ ςτο γενετικό υλικό. 
Εντούτοισ δεν κληρονομεύται ωσ απλόσ Μενδελικόσ χαρακτόρασ, αλλϊ εύναι 
αποτϋλεςμα αλληλεπύδραςησ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η 
πολυπλοκότητα τησ αςθϋνειασ αυτόσ ςχετύζεται με τα παρακϊτω αύτια:  
 α)Ο καρκύνοσ, ςε αντύθεςη με τισ κληρονομικϋσ αςθϋνειεσ, όπωσ η 
δρεπανοκυτταρικό αναιμύα, δεν προκαλεύται από μύα μετϊλλαξη, αλλϊ από τη 
«ςυςςώρευςη» αρκετών γενετικών αλλαγών ςτα κύτταρα. Οι μεταλλϊξεισ αυτϋσ 
εύναι αποτϋλεςμα διαφορετικών περιβαλλοντικών μεταλλαξογόνων παραγόντων 
όπωσ η ακτινοβολύα ό χημικϋσ ουςύεσ.  
 β) Στη δημιουργύα κϊθε εύδουσ καρκύνου ςυμμετϋχουν ςυνόθωσ τόςο τα 
ογκογονύδια όςο και τα ογκοκαταςταλτικϊ γονύδια. Για παρϊδειγμα, ςτον 
καρκύνο του παχϋοσ εντϋρου βρϋθηκε ότι ςυμμετϋχουν αρκετϊ γονύδια και των 
δύο τύπων, τα οπούα ϋχουν υποςτεύ μεταλλϊξεισ. (ςελ. 105 ςχολικού βιβλύου) 
 
Β4. Για την καταςκευό του αναςυνδυαςμϋνου DNA ςε μια γονιδιωματικό 
βιβλιοθόκη χρηςιμοποιούνται:  α) οι περιοριςτικϋσ ενδονουκλεϊςεσ και β) η DNA 
δεςμϊςη. Απο την ϊλλη, για την καταςκευό  του αναςυνδυαςμϋνου DNA ςε μια 
cDNA βιβλιοθόκη απαιτούνται τα ϋνζυμα: α) αντύςτροφη μεταγραφϊςη, β) 
περιοριςτικϋσ ενδονουκλεϊςεσ και γ) DNA δεςμϊςη.  
 



 

 

 
Β5. Οι περιοχϋσ ενόσ προκαρυωτικού κυττϊρου που μεταγρϊφονται αλλϊ δε 
μεταφρϊζονται εύναι οι 3’ και 5’ αμετϊφραςτεσ περιοχϋσ, το κωδικόνιο λόξησ, 
καθώσ και τα γονύδια τα οπούα μεταγρϊφονται ςε tRNA και rRNA. 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Απο το βιβλύο γνωρύζουμε ότι το πρότυπο κληρονόμηςησ των ομϊδων 
αύματοσ καθορύζεται απο πολλαπλϊ αλληλόμορφα με ςχϋςη ςυνεπικρατών 
καιεπικρατών-υπολειπόμενων, ενώ η φαινυλκετονουρύα κληρονομεύται με 
αυτοςωμικό υπολειπόμενο τρόπο. Επομϋνωσ ιςχύει: 
Συμβολιςμόσ:  
ι) Ομϊδα Αύματοσ: 
 ΙΑ = αντιγόνο Α (ςυνεπικρατϋσ με το ΙΒ) 
 ΙΒ = αντιγόνο Β (ςυνεπικρατϋσ με το ΙΑ) 
 i= κανϋνα αντιγόνο (υπολειπόμενο των ΙΑ και ΙΒ) 
ιι) Φαινυλκετονουρύα: 
 Φ= φυςιολογικό διϊςπαςη φαινυλαλανύνησ ςε τυροςύνη 
 φ = φαινυλκετονουρύα 
Απο την υπόθεςη γνωρύζουμε οτι ο ϊντρασ ϋχει ομϊδα αύματοσ ΑΒ και εύναι 
φορϋασ τησ φαινυλκετονουρύασ, επομϋνωσ ϋχει γονότυπο ΙΑΙΒΦφ. 
-Γονότυποσ ϊντρα πρύν την μετατόπιςη 

 
 
 Με δεδομϋνο λοιπόν τα παραπϊνω, διακρύνουμε τισ εξόσ περιπτώςεισ: 
 
Περύπτωςη 1:  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Περύπτωςη 2: 

 
 
 
 
 
 
Περύπτωςη 3: 
 

 
 
 
 
 
 
Περύπτωςη 4: 
 

 
 



 

 

 
 
Γ2. Απο την υπόθεςη γνωρύζουμε ότι ο ϊντρασ παντρϋυτηκε γυναύκα ομϊδασ 
αύματοσ Ο και που πϊςχει απο φαινυλκετονουρύα. Επομϋνωσ, ο γονότυποσ τησ θα 
εύναι iiφφ.  

 
 
Επιπλϋον, γνωρύζουμε ότι το ϋνα παιδύ γεννόθηκε  με φυςιολογικό καρυότυπο, 
ομϊδα αύματοσ Α και φυςιολογικό φαινότυπο ωσ προσ την αςθϋνεια (Γονότυποσ 
IAiΦφ –καθώσ η μητϋρα εύναι ομόζυγη για το υπολειπόμενο φφ) , ενώ το 2ο  παιδύ 
με μη φυςιολογικό καρυότυπο και ομϊδα αύματοσ ΑΒ. Με βϊςη λοιπόν τα 
παραπϊνω διακρύνουμε τισ εξόσ περιπτώςεισ: 
 
Περύπτωςη 1 (Άνδρασ x Γυναύκα) : 

         Χ 
 
Η παραπϊνω περύπτωςη απορρύπτεται, καθώσ δεν δικαιολογεύται η γϋννηςη των 
παραπϊνω απογόνων. (ςυγκεκριμϋνα του παιδιού 1) 
 
Περύπτωςη 2 (Άνδρασ x Γυναύκα): 

              Χ 
 
 
 



 

 

 
Η υπόθεςη απορρύπτεται καθώσ δεν δικαιολογεύται η γϋννηςη των παραπϊνω 
απογόνων. (ςυγκεκριμϋνα του παιδιού 1) 
 
Περύπτωςη 3 (Άνδρασ x Γυναύκα): 

           Χ 
 
Η υπόθεςη απορρύπτεται, καθώσ δεν δικαιολογεύται η γϋννηςη των παραπϊνω 
απογόνων (ςυγκεκριμϋνα του παιδιού 1) 
 
Περύπτωςη 4 (Άνδρασ x Γυναύκα): 
 

             Χ 
 
 
Η υπόθεςη επιβεβαιώνεται, καθώσ μπορεύ να οδηγόςει ςτη γϋννηςη και των δύο 
παιδιών. 
 
Γ3. Απο το ερώτημα Γ2 γνωρύζουμε ότι οι γονότυποι των δύο ατόμων 
απεικονύζονται ςτην περύπτωςη 4. Επομϋνωσ, η πιθανότητα το επόμενο παιδύ 
τουσ να εύναι κορύτςι, με φυςιολογικό φαινότυπο και καρυότυπο εύναι: 
½ (κορύτςι) x ¼ (ΙΑΦ) x 1 (iφ) = 1/8 .  
 
Γ4.  Η διϊγνωςη τησ φαινυλκετονουρύασ ςτο ϋμβρυο μπορεύ να γύνει εύτε με 
μοριακό διϊγνωςη εύτε με βιοχημικό ανϊλυςη, ενώ η διϊγνωςη τησ 
δρεπανοκυτταρικόσ αναιμύασ μπορεύ να γύνει μϋςω μοριακόσ διϊγνωςησ ςτο 
ϋμβρυο. Αντύθετα, η διϊγνωςη τησ δρεπανοκυτταρικόσ αναιμύασ ςτουσ γονεύσ 
μπορεύ να γύνει εύτε μϋςω τησ παρατόρηςησ τησ μορφολογύασ των ερυθρών 
κυττϊρων ςε ςυνθόκεσ ϋλλειψησ οξυγόνου (δοκιμαςύα δρεπϊνωςησ), τον 



 

 

προςδιοριςμό τησ αιμοςφαιρύνησ HbS ςτα ερυθροκύτταρα ό τον εντοπιςμό του 
μεταλλαγμϋνου γονιδύου βσ . 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Το γονύδιο που κωδικοποιεύ το mRNA εύναι το γονύδιο Α. Το γονύδιο που 
προκύπτει απο τη μεταγραφό του παραπϊνω γονιδύου θα εύναι: 
mRNA: 5’-GAAUUCGGAACAUGCCCGGGUCAGCCUGAGAGAAUUCCC-3’ 
Δ2. Το γονύδιο που κωδικοποιεύ το tRNA εύναι το γονύδιο Γ. Η αλυςύδα που 
μεταγρϊφεται εύναι η αλυςύδα 1, καθώσ ςτην αλυςύδα 2 εντοπύζεται η τριπλϋτα 
TAC του αντικωδικονύου. Με το τϋλοσ τησ μεταγραφόσ του γονιδύου, η 
ςυγκεκριμϋνη αλληλουχύα να εντοπύζεται ςτο tRNA ώςτε να μπορϋςει να 
ςυνδεθεύ με το αντύςτοιχο κωδικόνιο του mRNA. Επομϋνωσ η μεταγραφόμενη 
(μη-κωδικό) αλυςύδα θα εύναι η αλυςύδα 1. 
Δ3. Το γονύδιο που κωδικοποιεύ το rRNA εύναι το γονύδιο Β. Η αλυςύδα που 
μεταγρϊφεται θα εύναι η αλυςύδα 2, καθώσ ςτην αλυςύδα 2 εντοπύζεται η 
αλληλουχύα των 5 νουκλεοτιδύων που εντοπύζονται ςτην 5΄αμετϊφραςη περιοχό 
του mRNA (5’-GGAAC-3’). Το rRNA που θα προκύψει θα πρϋπει να ειναι 
ςυμπληρωματικό ώσ προσ την παραπϊνω αλληλουχύα, επομϋνωσ αυτό η αλυςύδα 
θα εύναι η μεταγραφόμενη. 
Δ4. 
i) Για την καταςκευό του αναςυνδυαςμενου πλαςμιδύου θα χρηςιμοποιηθεύ τοςο 
η περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη EcoRI (θα κόψει το γονύδιο), όςο και η 
περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη ΠΕ-Ι (για να κόψει το πλαςμύδιο). 
ii) Οι αλληλουχύεσ των ϋξι ζευγών βϊςεων που θα εμφανιςτεύ εκατϋρωθεν του 
τμόματοσ του γονιδύου, ςτην περιοχό ςύνδεςησ των μονόκλωνων ϊκρων μετϊ 
την ενςωμϊτωςό του ςτο πλαςμύδιο με τη δρϊςη τησ DNA δεςμϊςησ θα εύναι: 
5’-CAATTC-3’  και  5’-GAATTG-3’ 
3’-GTTAAG-5’          3’-CTTAAC-5’ 
 
iii) Η επύδραςη τησ Π.Ε. Ι δεν θα ϋχει κανϋνα αντύκτυπο ςτο αναςυνδυαςμϋνο 
πλαςμύδιο. Αυτό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι, οι αλληλουχύεσ που θα υπϊρχουν 
εκατϋρωθεν του γονιδύου ςτο αναςυνδυαςμϋνο πλαςμύδιο δεν εύναι αυτϋσ που 
αναγνωρύζονται απο την Π.Ε.-1, με αποτϋλεςμα να μην τισ αναγνωρύζει. 
 

 


