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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Μια πρωτεΐνη αποτελείται από 20 αμινοξέα. Το ϊριμο mRNA από το 

οποίο προζκυψε κα αποτελείται από: 
Α. 60 νουκλεοτίδια 

Β. λιγότερα από 60 νουκλεοτίδια  

Γ. περισσότερα από 63 νουκλεοτίδια           

Δ. 63 νουκλεοτίδια                                                                                 Μονάδες 5 
 

Α2. Μια γονιδιακή μετάλλαξη προκάλεσε την απώλεια ενεργότητας ενός 

ενζύμου. Η μετάλλαξη αυτή μπορεί να είναι: 

Α. αντικατάσταση βάσης στο ενεργό κέντρο του ενζύμου   

Β. προσθήκη νουκλεοτιδίων σε αριθμό διάφορο του 3 και των 

πολλαπλασίων του   

Γ. δημιουργία κωδικονίου λήξης και πρόωρος τερματισμός της 

πρωτεϊνοσύνθεσης   

Δ. όλα τα παραπάνω είναι σωστά                                                    Μονάδες 5 

 

Α3. Τμήμα αλληλουχίας της κωδικής αλυσίδας γονιδίου είναι το 

5’ATGCTAA3’. Κατάλληλος ανιχνευτής για την υβριδοποίησή του είναι ο: 

Α. 5’AUGCUAA 3’      

Β. 5’TTAGCAT 3’  

Γ. 3’ΑUGCUAA 5’    

Δ. 3’AATCGTA 5’                                                                                     Μονάδες 5 
 

Α4. Αν το μεταφραηόμενο τμιμα του mRNA του γονιδίου (από το κωδικόνιο 

ζναρξθσ μζχρι και το λιξθσ) τθσ προϊνςουλίνθσ ζχει μικοσ 246 νουκλεοτίδια, 

τότε το μικοσ του ενδιάμεςου πεπτιδίου είναι: 
Α. 51 αμινοξέα    

Β. 81 αμινοξέα 

Γ. 30 αμινοξέα     

Δ. κανένα από τα παραπάνω                                                              Μονάδες 5 
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Α5. Με ποιο τρόπο θα διαπίστωνε ένας βιολόγος και ένας βιοχημικός αν δυο 

κύτταρα άνηκαν στο ίδιο είδος:  

Α. με ανάλυση καρυοτύπου και υπολογισμό του λόγου A+T/G+C 

αντίστοιχα   

Β. με υπολογισμό του λόγου A+T/G+C και με ανάλυση καρυοτύπου 

αντίστοιχα    

Γ. με εκτίμηση του μεγέθους του γονιδιώματος   

Δ. με μοριακή ανάλυση 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο διπλασιασμού ενός 

μικροοργανισμού; 
Μονάδες 5 

Β2. Τι πληροφορίες κληρονομεί το διαγονιδιακό ζώο από την «θετή μητέρα» 

που το κυοφόρησε; 
Μονάδες 8 

Β3. Τι είναι οι ανιχνευτές και πως συμβάλλουν στην τεχνολογία 

ανασυνδυασμένου DNA; 
Μονάδες 8 

Β4. Τι είναι το νουκλεόσωμα και γιατί αποτελεί βασική μονάδα οργάνωσης 

της χρωματίνης; 

Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στο γενεαλογικό δένδρο της εικόνας τα άτομα που απεικονίζονται 

χρωματισμένα πάσχουν από μονογονιδιακή ασθένεια. 
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Να εξηγήσετε τους πιθανούς τύπους κληρονομικότητας της ασθένειας. Για 

κάθε πιθανό τύπο κληρονομικότητας, να προσδιορίσετε την πιθανότητα τα 

άτομα 7 και 8 να πάσχουν είναι αμφότερα φορείς της ασθένειας. 

Μονάδες 15 
 
Γ2. Το πεπτίδιο ser – lys - tyr αποτελεί το τελικό προϊόν της έκφρασης του 
γονιδίου    (I) ATATACGGGAATCGAAAATATGTAGCGATCC 
                 (II) TATATGCCCTTAGCTTT TTATACATCGCTAGG 
α. Να εξηγήσετε ποια αλυσίδα (Ι ή ΙΙ) είναι η κωδική αλυσίδα του γονιδίου  
β. Το τμήμα DNA είναι δυνατό να προέρχεται από προκαρυωτικό οργανισμό; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Σε ένα είδος φυτού το άνθος μπορεί να είναι άσπρο, κόκκινο, ή μπλε. Τα 3 

χρώματα συνδέονται μεταξύ τους με το ακόλουθο μεταβολικό μονοπάτι: 

Α       Β 

Άσπρο  Κόκκινο  Μπλε 

Τα ένζυμα Α και Β είναι το προϊόν της έκφρασης των αντίστοιχων γονιδίων Α 

και Β, ενώ τα αλληλόμορφα α, και β σχετίζονται με έλλειψη των αντίστοιχων 

ενζύμων. Κατά την αυτογονιμοποίηση ενός ετερόζυγου φυτού με μπλε άνθη 

προέκυψαν φυτά με άσπρο, μπλε και κόκκινο άνθος σε αναλογία 1:2:1. Με 

βάση τα παραπάνω να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα: 

Ποιος ήταν ο γονότυπος του φυτού που αυτογονιμοποιήθηκε; 

Σε πόσα χρωμοσώματα κατανέμονται τα αλληλόμορφα που ελέγχουν τα 

ένζυμα Α και Β; 

Πως κατανέμονται στα ομόλογα χρωμοσώματα τα αλληλόμορφα του φυτού 

που αυτογονιμοποιήθηκε; 

Μονάδες 25 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Δ,          Α2. Δ,       Α3. Β,       Α4. Γ,       Α5. Δ 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 112 του σχολικού βιβλίου από 

«Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο διπλασιασμού…» ως «…που 

αναπτύσσονται σε θερμοκρασία μικρότερη των 20ΟC» 
 

Β2. Κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός διαγονιδιακού ζώου , ένα γενετικά 

τροποποιημένο ζυγωτό τοποθετείται σε μήτρα ενήλικου ζώου για κυοφορία. 

Το ενήλικο ζώο αποτελεί τη «θετή μητέρα» η οποία κυοφορεί το ζώο χωρίς να 

προσφέρει κάτι στον γονότυπο του ζώου. Επομένως το διαγονιδιακό ζώο δεν 

κληρονομεί τίποτα από την «θετή μητέρα». 

  

Β3.   Η σωστή απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 64-65 του σχολικού βιβλίου 

από «Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει…» ως «…από μια cDNA 

βιβλιοθήκη.» 

 

Β4. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 22 του σχολικού βιβλίου από 

«Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο…» ως «…συμμετέχουν και άλλα είδη 

πρωτεϊνών.» 

  
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Έστω ότι ο τύπος κληρονομικότητας είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο. 

Τότε Α το επικρατές φυσιολογικό αλληλόμορφο και α το υπολειπόμενο 

αλληλόμορφο υπεύθυνο για την ασθένεια. Τα άτομα 2, 4, 5 πάσχουν, 

επομένως έχουν γονότυπο αα. Εφόσον ο 1 είναι υγιής και έχει ασθενή 

απόγονο θα έχει γονότυπο Αα. Τα άτομα 3 και 6 είναι υγιή, με υγιή 

απογόνους, επομένως θα έχουν γονότυπο Αα / ΑΑ. Τέλος τα άτομα 7, 8 και 9 

είναι υγιή με τουλάχιστον 1 ασθενή γονέα, επομένως έχουν γονότυπο Αα. 

Επομένως επιβεβαιώνεται η υπόθεση. 

Έστω ότι ο τύπος κληρονομικότητας είναι αυτοσωμικό επικρατές. Τότε Ε το 

επικρατές αλληλόμορφο υπεύθυνο για την ασθένεια και ε το υπολειπόμενο 

φυσιολογικό αλληλόμορφο. Τα άτομα 1, 3, 6, 7, 8 και 9 είναι υγιή, επομένως 

έχουν γονότυπο εε. Εφόσον ο 2 είναι ασθενής θα έχει γονότυπο Εε / ΕΕ. Τα 

άτομα 4 και 5 είναι ασθενή, με υγιή γονέα, επομένως θα έχουν γονότυπο Εε.. 

Επομένως επιβεβαιώνεται η υπόθεση. 

Έστω ότι ο τύπος κληρονομικότητας είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο. 

Τότε ΧΑ το επικρατές φυσιολογικό αλληλόμορφο και Χα το υπολειπόμενο 



 

 

αλληλόμορφο υπεύθυνο για την ασθένεια. Τα άτομα 2, 4, 5 πάσχουν, 

επομένως έχουν γονότυπο ΧαΧα και ΧαΥ, ΧαΥ αντίστοιχα. Εφόσον ο 1 είναι 

υγιής θα έχει γονότυπο ΧΑΥ. Τα άτομα 7 και 6 είναι υγιή, επομένως θα έχουν 

γονότυπο ΧΑΧα / ΧΑΧΑ. Τα άτομα 7 και 9 είναι υγιείς θηλυκοί απόγονοι με 

τουλάχιστον 1 ασθενή γονέα, επομένως έχουν γονότυπο ΧΑΧα. Τέλος το 

άτομο 8 έχει γονότυπο ΧΑΥ. Επομένως επιβεβαιώνεται η υπόθεση. 

Έστω ότι ο τύπος κληρονομικότητας είναι φυλοσύνδετο επικρατές. Τότε ΧΕ 

το επικρατές αλληλόμορφο υπεύθυνο για την ασθένεια και Χε το 

υπολειπόμενο φυσιολογικό αλληλόμορφο. Τα άτομα 3, 6, 7, και 9 είναι υγιή,  

 

επομένως έχουν γονότυπο ΧεΧε. Εφόσον ο 4 είναι ασθενής θα έχει γονότυπο 

ΧΕΥ και θα κληροδοτήσει το  ΧΕ στον θηλυκό απόγονο 7. Επομένως 

απορρίπτεται η υπόθεση. 

Τέλος παρατηρούμε ότι οι απόγονοι που έχουν προέλθει από ασθενείς 

μητέρες είναι όλοι ασθενείς, ενώ οι ασθενείς πατέρες δεν δίνουν ασθενείς 

απογόνους. Επομένως η ασθένεια μπορεί να οφείλεται και σε γονίδιο του 

μιτοχονδριακού γονιδιώματος. 

Στην περίπτωση του αυτοσωμικού υπολειπόμενου τα άτομα 3 και 4 θα έχουν 

γονότυπο Αα / ΑΑ και αα αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει για τα άτομα 6 και 5. Και 

στις δυο περιπτώσεις οι απόγονοι προκύπτουν από την διασταύρωση:  

Αα (χ) αα  ΑΑ (χ) αα 

Γαμέτες:     Α, α      α   Α         α 

Απόγονοι    Αα, αα       Αα 

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε 100% πιθανότητα το άτομο 7 να είναι φορέας, 

όπως και το 8. Επομένως η πιθανότητα και οι δύο να είναι φορείς είναι 100%. 

Στην δεύτερη περίπτωση είναι 100% 

Στην περίπτωση του φυλοσύνδετου υπολειπόμενου τα άτομα 3 και 4 θα 

έχουν γονότυπο ΧΑΧα / ΧΑΧΑ και ΧαΥ αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει για τα άτομα 6 

και 5. Και στις δυο περιπτώσεις οι απόγονοι προκύπτουν από την 

διασταύρωση: 

ΧΑΧα (χ) ΧαΥ ΧΑΧΑ (χ) ΧαΥ 

Γαμέτες:     ΧΑ, Χα     Χα, Υ  ΧΑ         Χα, Υ 

Απόγονοι    ΧΑΧα, ΧΑΥ      ΧΑΧα, ΧΑΥ 

    ΧαΧα  ΧαΥ        

Επομένως η πιθανότητα ο απόγονος 7 να είναι φορέας είναι 100% σε κάθε 

περίπτωση, ενώ 0 για το άτομο 8. Επομένως η συνολική πιθανότητα είναι 0. 
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Στην περίπτωση του αυτοσωμικού επικρατούς δεν γίνεται να έχουμε φορείς, 

όπως και στην περίπτωση του μιτοχονδριακού DNA, επομένως η πιθανότητα 

είναι 0. 

 

Γ2. α. Γνωρίζουμε πως ο Γενετικός κώδικας διαθέτει κωδικόνιο έναρξης 

(AUG) και πως ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται και στις αλυσίδες του γονιδίου 

από το οποίο προέκυψε το mRNA. Αναζητούμε λοιπόν το αντίστοιχο του 

κωδικονίου έναρξης στην κωδική αλυσίδα. Στην συνέχεια κάνουμε 

αντιστοίχιση των αμινοξέων που μας δίνονται με τα αντίστοιχα κωδικόνια με 

βάση τον γενετικό κώδικα χωρίς να παραλείπουμε κάποιο νουκλεοτίδιο και  

 

χωρίς να υπολογίζουμε κάποιο νουκλεοτίδιο σε 2 διαδοχικά κωδικόνια γιατί 

ο Γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας συνεχής και μη επικαλυπτόμενος.  

Έτσι καταλήγουμε πως η κωδική αλυσίδα είναι η Ι με τα άκρα που φαίνονται 

παρακάτω : 

3’ ΑΤΑΤΑCGGG AAT CGA AAA TAT GTA GCGATCC 5’ 

 

β. Παρατηρούμε πως η πολυπεπτιδική αλυσίδα που δίνεται δεν διαθέτει τη 

μεθειονίνη. Γνωρίζουμε από τη θεωρία πως αν και το κωδικόνιο έναρξης 

αντιστοιχεί στη μεθειονίνη πολλές πρωτεΐνες δεν διαθέτουν μεθειονίνη ως 

πρώτο αμινοξύ καθώς αυτή αφαιρείται κατά την μετα – μεταφραστική 

τροποποίηση της αλυσίδας. Γνωρίζουμε επίσης πως μετά – μεταφραστική 

τροποποίηση διαθέτουν μόνο οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, επομένως το 

τμήμα DNA αποκλείεται να προέρχεται από προκαρυωτικό οργανισμό.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ   
Παρατηρούμε από το σχήμα που δίνεται πως αν το ένζυμο Α δεν είναι ενεργό 

τότε το άνθος θα είναι άσπρο ακόμη και στην περίπτωση που το ένζυμο Β 

είναι ενεργό. Αντιθέτως το κόκκινο χρώμα απαιτεί τη δράση του ενζύμου Α 

και την απουσία του ενζύμου Β, ενώ τέλος προκειμένου τα φυτά να 

αποκτήσουν μπλε χρώμα πρέπει και τα δύο ένζυμα να είναι ενεργά. 

Συνοψίζοντας οι γονότυποι που αντιστοιχούν στα 3 διαφορετικά χρώματα 

είναι οι εξής: 

Άσπρο: ααΒΒ, ααΒβ, ααββ / Κόκκινο:  Ααββ, ΑΑββ / Μπλε: ΑΑΒΒ, ΑαΒβ, 

ΑΑΒβ, ΑαΒΒ 



 

 

Από την εκφώνηση κατανοούμε πως το φυτό που αυτογονιμοποιήθηκε ήταν 

μπλε και ετερόζυγο για τα 2 αλληλόμορφα. Επομένως ο γονότυπός του ήταν 

ΑαΒβ.Η αυτογονιμοποίηση ενός τέτοιου φυτού θα έδινε την τυπική 

φαινοτυπική αναλογία 9 : 3 : 3 : 1 όπως αυτή υπαγορεύεται από μια 

διασταύρωση διυβριδισμού ανάμεσα σε 2 ετερόζυγα άτομα για 

αλληλόμορφα με σχέση επικρατούς / υπολειπόμενου με βάση τον δεύτερο 

νόμο του Μέντελ. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω 

αντιστοιχίες φαινοτύπων / γονοτύπων τότε θα είχαμε: 9 φυτά με μπλε άνθη, 4  

 

φυτά με άσπρα άνθη και 3 φυτά με κόκκινα άνθη. Αντιθέτως όμως η 

φαινοτυπική αναλογία που δίνεται από την άσκηση είναι 1 άσπρο : 2 μπλε : 1 

κόκκινο. Η διαφορά ανάμεσα στις προβλεπόμενες αναλογίες και αυτές που  

δίνονται από την εκφώνηση μας ωθεί να υποθέσουμε πως ενδεχομένως για 

την παραπάνω αυτογονιμοποίηση να μην ισχύει ο δεύτερος νόμος του  

Μέντελ επειδή τα αλληλόμορφα βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα. Στην 

περίπτωση αυτή ένα ετερόζυγο μπλε φυτό θα είχε πιθανούς γονότυπους:  

Ι.   ΙΙ.     

     

 

 
Στην περίπτωση Ι. η διασταύρωση θα είχε ως εξής:  

   

 

 

 

Γαμέτες: 

  ,   , 

Απόγονοι: 
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Με βάση τα παραπάνω η φαινοτυπική αναλογία θα είναι 3 μπλε : 1 άσπρο, 

οπότε απορρίπτεται. 

Στην περίπτωση ΙΙ. η διασταύρωση θα είχε ως εξής:  

   

 

 

 

Γαμέτες: 

  ,   , 

Απόγονοι: 

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω η φαινοτυπική αναλογία θα είναι 1 άσπρο : 2 μπλε : 1 

κόκκινο οπότε επιβεβαιώνεται η αναλογία της εκφώνησης. 

Επομένως τα αλληλόμορφα κατανέμονται σε 2 χρωμοσώματα (1 ζεύγος 

ομόλογων χρωμοσωμάτων και η κατανομή τους είναι:   

 

 

 

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου 

συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι:Ε. Ανδρώνης, Α. Μαρή 
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