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ΘΕΜΑ 1ο  
 
1. γ 
2. γ 
3. δ 
4. α 
5. β 
 
ΘΕΜΑ 2ο   
 
1) Σχολικό βιβλίο σελίδα 109. 
«Με τον όρο ζύμωση …. πρωτεΐνες και αντιβιοτικά.» 
 
2) Σελίδες 119 – 120 
«Θεραπευτικά. Τα αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ….. των δυσάρεστων 
επιπτώσεων της χημειοθεραπείας.» 
 
3) Σελίδες 97 – 98 
«Η μετατόπιση είναι αποτέλεσμα … μη- φυσιολογικοί γαμέτες.» 
 
4) Σελίδα 99 
«Παρ’ ότι γενετική καθοδήγηση μπορεί να ζητήσουν … γυναίκες με πολλαπλές 
αποβολές.» 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
 
Α) Από τα γενεαλογικά δέντρα και των δύο οικογενειών διαπιστώνουμε ότι το 
χαρακτηριστικό εμφανίζεται τόσο σε αρσενικά όσο και σε θηλυκά άτομα. 
Το γεγονός αυτό μας απομακρύνει από την περίπτωση της υπόθεσης το 
χαρακτηριστικό που μελετάμε να οφείλεται σε φυλοσύνδετο  γονίδιο κάτι που 
ενισχύεται επιπρόσθετα από το ότι στην 1η οικογένεια πατέρας (I1) που δεν έχει το 
γνώρισμα έχει κόρη (ΙΙ3) που το φέρει. 
Αν οφειλόταν λοιπόν σε υπολειπόμενο φυλοσύνδετο  γονίδιο το γνώρισμα  
ΧΑ = χωρίς χαρακτηριστικό 
Χα = χαρακτηριστικό 
Τότε    Γονείς:  (I1)   ΧΑY    (Χ)  ΧαΧα (I2) 
            Γαμ.              XA , Y Χα

     Απόγονοι:    ΧαΧα , ΧΑY δεν προκύπτει κόρη με το χαρακτηριστικό. 
Επομένως, ορθώς απορρίπτουμε την υπόθεση του υπολειπόμενου φυλοσύνδετου 
γονιδίου. 
Το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατές τύπο 
κληρονομικότητας καθώς μια τέτοια υπόθεση απορρίπτεται μελετώντας το 
γενεαλογικό δέντρο της 2ης οικογένειας,  όπου γονείς  χωρίς το χαρακτηριστικό 
αποκτούν παιδιά με το χαρακτηριστικό. 
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Αν οφειλόταν λοιπόν σε αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο το γνώρισμα τότε: 
Α = χαρακτηριστικό 
α = χωρίς χαρακτηριστικό 
Γονείς:         (Ι1)  αα  (Χ)  αα (Ι2) 
Γαμ.                     α      ↓     α 
Απόγονοι:                   αα   → θα έπρεπε λοιπόν να είναι όλοι οι απόγονοι χωρίς το 
χαρακτηριστικό. 
Επομένως  καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται 
στα δύο δέντρα κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 
Α = χωρίς χαρακτηριστικό  
α = χαρακτηριστικό 
1η οικογένεια 
(Ι1) → Αα: είναι ετερόζυγο καθώς δίνει απογόνους με το χαρακτηριστικό. 
Ι2 → αα 
ΙΙ1 → Αα: είναι ετερόζυγο καθώς η μητέρα του Ι2 του κληροδοτεί το υπολειπόμενο 
γονίδιο α. 
ΙΙ2  → αα 
ΙΙ3 → αα 
2η οικογένεια 
Ι1 → Αα 
Ι2 → Αα 
Είναι ετερόζυγα άτομα καθώς δίνουν απογόνους με το χαρακτηριστικό. 
ΙΙ1 → ΑΑ ή Αα 
ΙΙ2  → αα 
ΙΙ3 → αα 
 
B) Σελίδα 96  
«Αν κατά τη διάρκειας της μειωτικής διαίρεσης …. δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά.» 
Η απουσία ενός μόνο χρωμοσώματος ονομάζεται μονοσωμία. Το σύνδρομο Turner 
(XO) είναι η μονοσωμία του φυλετικού (Χ) χρωμοσώματος και μπορεί να εξηγηθεί ως 
το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης ενός φυσιολογικού γαμέτη με ένα γαμέτη που δεν 
είχε φυλετικό (X ή Υ) χρωμόσωμα. Ο πιθανός μηχανισμός που μπορεί να εξηγήσει την 
απουσία του φυλετικού χρωμοσώματος στο γαμέτη, δεδομένου ότι οι γονείς του 
συγκεκριμένου παιδιού ήταν φυσιολογικοί ως προς τον αριθμό και το μέγεθος των 
χρωμοσωμάτων, είναι ο μη- διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων κατά το 
σχηματισμό των γαμετών στη μείωση. Συγκεκριμένα ο μη-διαχωρισμός μπορεί να 
συνέβη με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους: 

• στην πρώτη μειωτική διαίρεση κατά το σχηματισμό του ωαρίου ή του 
σπερματοζωαρίου, με αποτέλεσμα να μη διαχωριστούν τα ΧΧ ή τα ΧY 
χρωμοσώματα και να προκύψουν και γαμέτες χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα, ή  

• στη δεύτερη μειωτική διαίρεση, με αποτέλεσμα να μη διαχωριστούν οι αδελφές 
χρωματίδες ενός Χ ή ενός Y χρωμοσώματος και να προκύψει και πάλι ωάριο ή 
σπερματοζωάριο χωρίς φυλετικό χρωμόσωμα. 

Μετά τη γέννηση του ατόμου με σύνδρομο Turner η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων 
του γίνεται με τη δημιουργία – κατασκευή καρυοτύπου. 
Σελίδα 20 
«Η μελέτη των χρωμοσωμάτων … παρατηρούνται στο μικροσκόπιο» 
Από το δημιουργούμενο καρυότυπο θα παρατηρήσει κάποιος την παρουσία μόνο ενός 
φυλετικού (Χ) χρωμοσώματος. 
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ΘΕΜΑ 4ο  
α. Σχολικό Βιβλίο, σελ.33 
«Ασυνεχή ή διακεκομμένα γονίδια συναντάμε στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (και 
στους ιούς που τους προσβάλλουν.» 
 
β. Σχολικό Βιβλίο σελ.14 
«Γνωρίζουμε ότι κάθε πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει προσανατολισμό  5΄→3΄. Αυτό 
σημαίνει ότι το πρώτο νουκλεοτίδιο έχει πάντα μια ελεύθερη φωσφορική ομάδα 
συνδεδεμένη στον 5΄  άνθρακα της πεντόζης του και το τελευταίο νουκλεοτίδιό της 
έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3΄ άνθρακα της πεντόζης του.  
Επομένως το ελεύθερο –ΟΗ που παρατηρείται στην πάνω αλυσίδα θα εντοπίζεται στο 
άκρο 3΄. 
Και με δεδομένο ότι στο μόριο του DNA η αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες  (σχολικό 
βιβλίο σελ. 17) 
 3′ 

5′ 
5′ 
3′ 

..GAAGGAGGTTGCTTAAGGGGCCCTACCAAT…

.. CTTCCTCCAACGAATTCCCCGGGATGGTTA… 
 
γ. Η κατεύθυνση της μεταγραφής είναι πάντα 5΄→ 3΄. 
Πρόδρομο mRNA 
5′..GAAGGAGGUUGCUUAAGGGGCCCUACCAAU…3′ 
Ώριμο mRNA 
5′..GAAGGAGGUUGCUUAACUACCAAU…3′ 
 
δ. Σελίδα 33 
«Όταν ένα γονίδιο που περιέχει εσώνια … 5΄ και 3΄ αμετάφραστες  περιοχές.» 
 
ε. Σελίδα 57 
«Το ένζυμο αυτό …..στα κομμένα άκρα.» 
Επειδή όμως στο συγκεκριμένο δίκλωνο μόριο DNA που μας δίνεται δεν υπάρχει η 
αλληλουχία (με κατεύθυνση 5′→3′) που αναγνωρίζει η ενδονουκλεάση EcoRI,  δεν 
μπορεί αυτή να το κόψει. 
 
στ. Οι cDNA  βιβλιοθήκες περιέχουν αντίγραφα των mRNA  όλων των γονιδίων που 
εκφράζονται σ’ ένα συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο. Επομένως σ’ αυτές δεν μπορούν να 
κλωνοποιηθούν γονίδια που μεταγράφονται σε tRNA, rRNA, snRNA, καθώς και 
γονίδια που δεν εκφράζονται στο συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο. 
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