
 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.γ     Α2. α   Α3.δ    Α4.γ   Α5.  β 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 5, 6, 2, 3, 4, 1 

Β2. Διαγονιδιακά ονομάζονται τα ζώα εκείνα στα οποία έχει τροποποιηθεί το 

γενετικό υλικό τους με την προσθήκη γονιδίων, συνήθως από κάποιο άλλο 

είδος. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι με τις οποίες εισάγεται το ξένο DNA στα 

κύτταρα ενός ζώου. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η μικροέγχυση, η οποία 

είναι η μοναδική μέθοδος για τη δημιουργία διαγονιδιακών αγελάδων. 

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ωάρια του ζώου που έχουν γονιμοποιηθεί 

στο εργαστήριο. Σε αυτά γίνεται εισαγωγή του ξένου DNA με ειδική 

μικροβελόνα. Το ξένο γενετικό υλικό ενσωματώνεται συνήθως σε κάποιο από 

τα χρωμοσώματα του πυρήνα του ζυγωτού. Το ζυγωτό τοποθετείται στη 

συνέχεια στη μήτρα της θετής μητέρας, ενός ζώου δηλαδή στο οποί θα 

αναπτυχθεί το έμβρυο. 

Β3. α) Ο πυρήνας είναι το σημαντικότερο οργανίδιο του κυττάρου. Συνοπτικά 

οι λειτουργίες του είναι: 

i. Αποθηκεύει και φυλάσσει το γενετικό υλικό. Οι πληροφορίες που είναι 

καταγεγραμμένες στο DNA καθορίζουν τις ιδιότητες και ελέγχουν όλες 

τις λειτουργίες του κυττάρου και, κατ’ επέκταση, του οργανισμού. 

ii. Εξασφαλίζει τη μεταβίβαση των γενετικών πληροφοριών, αναλλοίωτων, 

από κύτταρο σε κύτταρο αλλά και από γενιά σε γενιά. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον διπλασιασμό του γενετικού υλικού που 

πραγματοποιείται στον πυρήνα. 

iii. Συνθέτει στο εσωτερικό του τα διάφορα είδη RNA από γενετικές 

πληροφορίες που φέρει το DNA. 

β) Τα κοινά χαρακτηριστικά των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών είναι τα 

εξής: 

i. Περιβάλλονται από διπλή στοιχειώδη μεμβράνη. 

ii. Περιέχουν DNA και ριβοσώματα. 
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iii. Μπορούν να αυτοδιπλασιάζονται και να συνθέτουν κάποιες πρωτεΐνες. 

iv. Λειτουργούν ως μετατροπείς ενέργειας από μια μορφή σε άλλη. 

γ) Η ενζυμική εξειδίκευση είναι ιδιότητα των ενζύμων που τους επιτρέπει να 

καταλύουν μία μόνο χημική αντίδραση ή, το πολύ, λίγες συγγενείς αντιδράσεις 

και οφείλεται στον τρόπο δράσης τους. Συγκεκριμένα, το ενεργό κέντρο του 

κάθε ενζύμου έχει μια μοναδική δομή, δηλαδή είναι μοναδικό από άποψη 

στερεοδομής αλλά και από χημική άποψη. Η δομή αυτή μπορεί να ενωθεί 

συμπληρωματικά ως κλειδί-κλειδαριά με συγκεκριμένο υπόστρωμα, δηλαδή με 

συγκεκριμένες ουσίες. 

 

Β4. i. Λ      ii. Λ     iii. Λ     iv. Λ     v. Λ     vi. Σ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α) Τα βακτήρια E.coli, ως ετερότροφα βακτήρια, χρησιμοποιούν τα σάκχαρα 

αυτά ως πηγή άνθρακα. 

β) Πρόκειται για κλειστή καλλιέργεια, αφού αποτυπώνονται οι φάσεις που 

χαρακτηρίζουν μια κλειστή καλλιέργεια, η οποία όμως παρουσιάζει την 

ιδιαιτερότητα να έχει 2 εκθετικές φάσεις, την β και τη δ, και 2 στατικές φάσεις, 

τη γ και την ε. 

γ) Η α είναι η λανθάνουσα φάση, οι β και δ οι εκθετικές φάσεις, οι γ και ε οι 

στατικές φάσεις, με τη γ να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως λανθάνουσα φάση 

και η ζ φάση θανάτου. Η ύπαρξη της φάσης γ εξηγείται, αν θεωρήσουμε ότι 

μετά τη εξάντληση της γλυκόζης, την οποία καταναλώνουν πρώτα τα βακτήρια, 

και μέχρι να ενεργοποιηθεί το οπερόνιο της λακτόζης και να παραχθούν τα 

ένζυμα διάσπασης της λακτόζης η καλλιέργεια εισήλθε σε στατική – λανθάνουσα 

φάση, για να επανέλθει στη συνέχεια σε εκθετική φάση ανάπτυξης μέχρι να 

εξαντληθεί και η λακτόζη, οπότε η καλλιέργεια μεταβαίνει στη φάση θανάτου.  

 

Γ2. α) Το επιλεγμένο αντιγόνο χορηγείται με ένεση σε ποντίκι και προκαλεί 

ανοσολογική αντίδραση, με αποτέλεσμα να αρχίσει η παραγωγή αντισωμάτων 

από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα. Μετά από δύο εβδομάδες αφαιρείται ο 

σπλήνας του ποντικιού και απομονώνονται τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα κύτταραα 

αυτά συντήκονται με καρκινικά κύτταρα και παράγονται τα υβριδώματα τα 

οποία παράγουν μονοκλωνικά αντισώματα. Τα υβριδώματα μπορούν να 

φυλάσσονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην κατάψυξη (-80°C) και να 

παράγουν οποιαδήποτε στιγμή το συγκεκριμένο μονοκλωνικό αντίσωμα σε 

μεγάλες ποσότητες. 

β) Το όργανο Β έχει τα ίδια αντιγόνα επιφάνειας με τον ασθενή-δέκτη, και 

συγκεκριμένα τα 5 από τα 7 αντιγόνα επιφάνειας για τα οποία έγινε έλεγχος. 

Συνεπώς, το όργανο Β ταιριάζει ανοσολογικά με τον ασθενή, και έτσι είναι 



 

δυνατόν να αποφευχθεί η απόρριψη του μοσχεύματος. Επίσης, ο δέκτης έχει 

το αντιγόνο 5, το οποίο δεν έχει το όργανο Γ, επομένως το αντιγόνο αυτό δεν 

θα προκαλέσει ανοσολογική απόκριση. Έτσι, και το όργανο Γ είναι αποδεκτό και 

μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή μεταμόσχευση. 

 

Γ3.  

i. 2n = 24 = 16 γαμέτες 

ii. Από τα 16 είδη γαμετών που παράγει ένα φυσιολογικό άτομο, 1 
περιλαμβάνει μόνο τα 4 χρωμοσώματα πατρικής προέλευσης. Άρα το 
ποσοστό 1/16.  

iii. Από τα 16 είδη γαμετών που παράγει ένα φυσιολογικό άτομο, 1 
περιλαμβάνει μόνα τα 4 χρωμοσώματα πατρικής προέλευσης και 1 
περιλαμβάνει μόνο τα 4 χρωμοσώματα μητρικής προέλευσης. Άρα 
ποσοστό 2/16 = 1/8 είναι οι γαμέτες που έχουν χρωμοσώματα μόνο από 
τον έναν γονέα, μητέρα ή πατέρα. Όλοι οι υπόλοιποι γαμέτες έχουν 
χρωμοσώματα μητρικής και πατρικής προέλευσης  και το ποσοστό αυτών 
είναι 14/16 = 7/8. 

iv. Από το μη διαχωρισμό χρωμοσωμάτων στη μείωση Ι προκύπτουν 
γαμέτες με 5 χρωμοσώματα και γαμέτες με 3 χρωμοσώματα (σε ίση 
αναλογία). Σε αυτήν την περίπτωση, επιβιώνουν μόνο τα τρισωμικά 
έμβρυα και η πιθανότητα τα άτομα που θα γεννηθούν να είναι 
φυσιολογικά είναι 0%. Από το μη διαχωρισμό στη μείωση ΙΙ προκύπτουν 
φυσιολογικοί γαμέτες με 4 χρωμοσώματα, γαμέτης με 5 χρωμοσώματα 
και γαμέτης με 3 χρωμοσώματα σε αναλογία 2 : 1 : 1 αντίστοιχα. Η 
γονιμοποίηση αυτών με φυσιολογικούς γαμέτες θα δώσει 2 φυσιολογικά 
έμβρυα : 1 τρισωμικό : 1 μονοσωμικό το οποίο δεν επιβιώνει μέχρι τη 
γέννηση. Συνεπώς η πιθανότητα τα άτομα που θα γεννηθούν να είναι 
φυσιολογικά είναι 2/3. 

v. Δεδομένου ότι ο μη διαχωρισμός συνέβη στη μείωση ΙΙ, δεν 
διαχωρίστηκαν οι χρωματίδες σε ένα από τα χρωμοσώματα 2, σε ένα 
από τα κύτταρα που προέκυψαν από τη μείωση Ι. το ένα από αυτά τα 
κύτταρα έχει χρωμόσωμα με δύο όμοια αλληλόμορφα C και το άλλο έχει 
χρωμόσωμα με δύο όμοια αλληλόμορφα c. 
• Εάν ο μη διαχωρισμός χρωματίδων συνέβη στο πρώτο κύτταρο 

προκύπτουν γαμέτες με σύσταση CC, - , c, c. (1η περίπτωση) 
• Εάν  ο μη διαχωρισμός χρωματίδων συνέβη στο δεύτερο κύτταρο 

προκύπτουν γαμέτες με σύσταση C, C, cc, - . (2η περίπτωση) 
Το άλλο άτομο παράγει γαμέτες C και c σε ίση αναλογία. 
 
1η περίπτωση: 

 CC - c c 

C CCC C- Cc Cc 

c CCc c- cc cc 

Από τα ζυγωτά C-, c- δεν προκύπτουν βιώσιμα έμβρυα λόγω μονοσωμίας 
και από τα ζυγωτά cc δεν προκύπτουν βιώσιμα έμβρυα λόγω ομόζυγης 
κατάστασης του θνησιγόνου αλληλλόμορφου c. Από τα ζυγωτά CCC και 
CCc προκύπτουν άτομα με δυσμορφίες λόγω τρισωμίας, ενώ από τα 



 

ζυγωτά Cc προκύπτουν άτομα creepers. Συνεπώς η πιθανότητα τα άτομα 
που θα γεννηθούν να είναι φυσιολογικά είναι 0% και η πιθανότητα τα 
άτομα που θα γεννηθούν να έχουν μόνη δυσμορφία την creepers είναι 
50%. 
 
2η περίπτωση: 

 C C cc - 

C CC CC Ccc C- 

c Cc Cc ccc c- 

Από τα ζυγωτά C-, c- δεν προκύπτουν βιώσιμα έμβρυα λόγω 
μονοσωμίας, από τα ζυγωτά Ccc και ccc δεν προκύπτουν βιώσιμα έμβρυα 
λόγω της διπλής παρουσίας του θνησιγόνου αλληλλόμορφου c. Από τα 
ζυγωτά CC προκύπτουν φυσιολογικά άτομα, ενώ από τα ζυγωτά Cc 
προκύπτουν άτομα creepers. Συνεπώς η πιθανότητα τα άτομα που θα 
γεννηθούν να είναι φυσιολογικά είναι 50% και η πιθανότητα τα άτομα 
που θα γεννηθούν να έχουν μόνη δυσμορφία την creepers είναι επίσης 
50%. 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Από το παραπάνω γενεαλογικό δέντρο συμπεραίνουμε ότι η ασθένεια 

κληρονομείται με επικρατή τρόπο κληρονόμησης. Δεν μπορεί να κληρονομείται 

με υπολειπόμενο τρόπο καθώς: 

• Έστω ότι η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό και υπολειπόμενο τρόπο 

κληρονόμησης. 

Έστω: 

Α: Το επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για τη σύνθεση του ενζύμου 

Α 

α: Το υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για την έλλειψη του 

ενζύμου Α 

 

Για τη διασταύρωση των ατόμων Ι1 και Ι2 ισχύει: 

                 αα (x) αα 

Γαμέτες      α  /  α 

100% αα 

100% έλλειψη ενζύμου Α 

 

Όμως το άτομο ΙΙ2 συνθέτει το ένζυμο Α όπως φαίνεται στο γενεαλογικό δέντρο 

συνεπώς η υπόθεση δεν είναι δεκτή. 

 



 

 

 

• Έστω ότι η ασθένεια κληρονομείται με φυλοσύνδετο και υπολειπόμενο 

τρόπο κληρονόμησης. 

Έστω: 

ΧΑ : Το επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για τη σύνθεση του ενζύμου 

Α 

Χα : Το υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για την έλλειψη του 

ενζύμου Α 

Για τη διασταύρωση των ατόμων Ι1 και Ι2 ισχύει:  

 ΧαΥ (x) ΧαΧα 

Γαμέτες   Χα , Υ / Χα 

 ΧαΧα , ΧαΥ 

Θηλυκά με έλλειψη ενζύμου Α: αρσενικά με έλλειψη ενζύμου Α 

Όμως το άτομο ΙΙ2 συνθέτει το ένζυμο Α όπως φαίνεται στο γενεαλογικό δέντρο 

συνεπώς η υπόθεση δεν είναι δεκτή. 

 

Συνεπώς η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό και επικρατή τρόπο 

κληρονόμησης γεγονός που επιβεβαιώνεται από όλες τις διασταυρώσεις του 

γενεαλογικού δέντρου. 

Έστω 

Α: Το επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για την έλλειψη του ενζύμου 

Α 

α: Το υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για τη σύνθεση του 

ενζύμου Α 

Για τη διασταύρωση των ατόμων Ι1 και Ι2 ισχύει: 

Αα (x) Αα 

Γαμέτες Α,α / Α,α 

Γ.Α. ΑΑ:2Αα:αα 

Φ.Α. 3 σύνθεση ενζύμου Α:1 έλλειψη ενζύμου Α 

Για τη διασταύρωση των ατόμων Ι3 και Ι4 ισχύει: 

Αα (x) Αα 

Γαμέτες Α,α / Α,α 



 

Γ.Α. ΑΑ:2Αα:αα 

Φ.Α. 3 σύνθεση ενζύμου Α:1έλλειψη ενζύμου Α 

Ή 

ΑΑ (x) Αα 

Γαμέτες Α Α/α 

Γ.Α. ΑΑ:αα 

Φ.Α. 1 σύνθεση ενζύμου Α: 1 έλλειψη ενζύμου Α 

 

Συνεπώς η υπόθεση είναι δεκτή. 

 

Δ2. 

Κωδική αλυσίδα      5’ TATAACCC ATGTCACCTATTTGA CGAAAT3’   

ΑΛΥΣΙΔΑ Ι 

Μη κωδική αλυσίδα 3’ ATATTGGG TACAGTGGATAAACT GCTTTA5’ 

ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΙ 

 

Προκειμένου να εντοπίσουμε τις αλληλουχίες που είναι υπεύθυνες για τη 

σύνθεση των ολιγοπεπτιδίων αναζητούμε στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου 

κωδικόνιο έναρξης 5’ ATG 3’ και στη συνέχεια συνεχώς, μη επικαλυπτόμενα με 

βήμα τριπλέτας ένα από τα κωδικόνια λήξης 5’TGA3’, 5’TAA3’, 5’ TAG3’. Ο 

όρος κωδικόνιο δεν αντιστοιχεί μόνο στο mRNA αλλά και στo γονίδιο από το 

οποίο μεταγράφεται. Συνεπώς η αλυσίδα Ι είναι η κωδική και η αλυσίδα ΙΙ είναι 

η μη κωδική αλυσίδα του γονιδίου. 

Η αλληλουχία του mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του φυσιολογικού 

γονιδίου είναι: 

5’ CCCAUGUCACCUAUUUGACGAAAU3’ 

 

Δ3. 5’ AUUUCGUCAAAUAGGUGACAUGGG3’ 

 

Δ4. Η μεταγραφή του μεταλλαγμένου αλληλόμορφου γονιδίου έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή ενός μορίου mRNA το οποίο είναι συμπληρωματικό 

και αντιπαράλληλο με το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του 

φυσιολογικού γονιδίου. Λόγω συμπληρωματικότητας και αντιπαραλληλίας τα 

δύο mRNA είναι δυνατόν να υβριδοποιηθούν και με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται 

η έκφραση του φυσιολογικού γονιδίου α, το οποίο δεν μπορεί να μεταφραστεί. 



 

Συνεπώς τα συγκεκριμένα άτομα χαρακτηρίζονται από έλλειψη του ενζύμου Α 

και εκδηλώνουν τη συγκεκριμένη ασθένεια 

 

Δ5. Η λήψη των εμβρυϊκών κυττάρων την 13η εβδομάδα κύησης έγινε με 

αμνιοπαρακέντηση. Με την αμνιοπαρακέντηση λαμβάνεται από τον αμνιακό 

σάκο, με τη βοήθεια βελόνας, μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού. Μέσα σε αυτό 

βρίσκονται εμβρυϊκά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την ανάλυση DNA με χρήση μορίων ανιχνευτών για την ανίχνευση του 

παθολογικού αλληλόμορφου γονιδίου. 

Τα μόρια ανιχνευτές μπορούν να υβριδοποιήσουν τις αλληλουχίες του 

φυσιολογικού και του μεταλλαγμένου γονιδίου όπως φαίνεται παρακάτω: 

Φυσιολογικό γονίδιο: 

3’UAUUGGG5’ 

5’ TATAACCCATGTCACCTATTTGACGAAAT3’ 

3’ ATATTGGGTACAGTGGATAAACTGCTTTA5’ 

                                           5’ ATTTGAC3’ 

 

Μεταλλαγμένο γονίδιο: 

                        3’CAGTTTA5’ 

5’ TATAAATTTCGTCAAATAGGTGACATGGG3’ 

3’ ATATTTAAAGCAGTTTATCCACTGTACCC5’ 

Συνεπώς κατάλληλος ανιχνευτής για την ανίχνευση του παθολογικού 

αλληλόμορφου γονιδίου στα εμβρυϊκά κύτταρα είναι ο ανιχνευτής Β αφού ο 

ανιχνευτής Α υβριδοποιεί και τα δύο γονίδια. Χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή 

Β εάν αυτός υβριδοποιηθεί και με τα δύο γονίδια ο απόγονος των ατόμων ΙΙ2 

και ΙΙ3 θα έχει γονότυπο αα και θα είναι υγιής. Αντίθετα εάν ο ανιχνευτής Β 

υβριδοποιηθεί μόνο με το ένα γονίδιο ο απόγονος θα έχει γονότυπο Αα και θα 

είναι ασθενής. 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
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