
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. 1-γ (σελ. 75 σχολ. βιβλίου ), 2-γ (σελ.131 σχολ. βιβλίου ), 3-β (σελ. 110 
σχολ. βιβλίου)  
Β. 1. Σελ. 17 του σχολικού βιβλίου 
2. Σελ. 31, 36 του σχολικού βιβλίου. Κάθε µόριο tRNA έχει µια ειδική τριπλέτα 
νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, µε την οποία προσδένεται, λόγω 
συµπληρωµατικότητας, µε το αντίστοιχο κωδικόνιο (τριπλέτα νουκλεοτιδίων) 
του mRNA. Επιπλέον κάθε µόριο tRNA διαθέτει µια ειδική θέση σύνδεσης µε 
ένα συγκεκριµένο αµινοξύ. 
Ο ρόλος του tRNA είναι να συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο αµινοξύ και να το 
µεταφέρει στα ριβοσώµατα όπου συντίθονται οι πρωτείνες. Στο ριβόσωµα,  
µέσω της συµπληρωµατικότητας, το αντικωδικόνιο του tRNA συνδέεται µε το 
κωδικόνιο στο mRNA. Η αλληλουχία των κωδικονίων του mRNA καθορίζει την 
αλληλουχία των αµινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.  
 
ΘΕΜΑ 2ο 
1. Σελ. 40-41 του σχολικού βιβλίου 
2. Σελ. 60 και σελίδες 58-59 (κλωνοποίηση) του σχολικού βιβλίου   
3. Σελ. 21-22 του σχολικού βιβλίου 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
1. Σελ. 14-15 του σχολικού βιβλίου. Επειδή Α=Τ και G=C και στα δύο 
κύτταρα τα µόρια DNA δίκλωνα. Η αναλογία βάσεων A+T/G+C διαφέρει στα 
δύο κύτταρα. Κύτταρο 1:Α+T/G+C=56/44=1,272 ενώ στο Κύτταρο 
2:A+T/G+C=62/38=1,631. Εποµένως τα δύο κύτταρα ανήκουν σε διαφορετικά 
είδη οργανισµών. 
2. Το καλαµπόκι είναι ανώτερος ευκαρυωτικός πολυκύτταρος 
οργανισµός. Τα σωµατικά του κύτταρα είναι διπλοειδή δηλαδή το γονιδίωµα 
υπάρχει σε δύο αντίγραφα. Οι γαµέτες του είναι απλοειδή κύτταρα δηλαδή το 
γονιδίωµα υπάρχει σε ένα αντίγραφο. 
Το δεύτερο κύτταρο µε µέγεθος γονιδιώµατος 5×109 ζεύγη βάσεων είναι 
γαµέτης (απλοειδές κύτταρο). Το τρίτο κύτταρο µε µέγεθος γονιδιώµατος 
10×109 (2×5×109) ζεύγη βάσεων είναι διπλοειδές µεσοφασικό σωµατικό 
κύτταρο γιατί έχει διπλάσιο µέγεθος γονιδιώµατος από τον γαµέτη. Το πρώτο 
κύτταρο µε µέγεθος γονιδιώµατος 20×109 (2×10×109) ζεύγη βάσεων είναι 
κύτταρο στο οποίο έχει ολοκληρωθεί ο διπλασιασµός του γενετικού υλικού και 
βρίσκεται σε φάση διαίρεσης. 
3. α. Η αιτία της ADA είναι µια γονιδιακή µετάλλαξη και συγκεκριµένα 
αντικατάσταση βάσης στο τέταρτο κωδικόνιο του γονιδίου που κωδικοποιεί 
την απαµινάση της αδενοσίνης. Στην κωδική αλυσίδα του DNA στο τέταρτο 
κωδικόνιο TGG αντικαταστάθηκε η G απο την  A και δηµιουργήθηκε το 
κωδικόνιο ΤΑG που κωδικοποιεί την λήξη της πρωτεινοσύνθεσης. 
Εναλλακτικά µπορεί η µετάλλαξη να έγινε στην µή κωδική αλυσίδα του DNA 
όπου στο τέταρτο κωδικόνιο ΑCC αντικαταστάθηκε η C απο την T και 
δηµιουργήθηκε το κωδικόνιο ATC που κωδικοποιεί την λήξη της 
πρωτεινοσύνθεσης. Αποτέλεσµα της µετάλλαξης αυτής είναι κατα την 
διαδικασία της µετάφρασης του mRNA που προκύπτει από το µεταλλαγµένο 
γονίδιο, να τερµατίζεται πρόωρα η πρωτεινοσύνθεση, να µην παράγεται το 
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ένζυµο αλλά ένα τριπεπτίδιο (µη λειτουργικό) µε συνέπεια την εµφάνιση της 
ασθένειας.   
Β. Σελ. 123 του σχολικού βιβλίου. Η ασθένεια εµφανίζει αυτοσωµικό 
υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
α. 1η περίπτωση: Εαν το αλληλόµορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια 
είναι αυτοσωµικό επικρατές, τότε 
Α: επικρατές αλληλόµορφο για την ασθένεια  
α: υπολειπόµενο φυσιολογικό αλληλόµορφο 
Τα άτοµα που πάσχουν έχουν γονότυπο ΑΑ ή Αα, ενώ τα υγιή έχουν 
γονότυπο αα. Τα άτοµα ΙΙ-1 και ΙΙ-4 έχουν γονότυπο αα, ενώ τα ΙΙ-2 και ΙΙ-3 
µπορεί να είναι ΑΑ ή Αα. Ο ένας από τους δύο γονείς θα εµφανίζει την 
ασθένεια αλλά θα είναι ετερόζυγος και ο άλλος θα είναι φυσιολογικός γιατί 
δίνουν και υγιείς απογόνους. Εναλλακτικά και οι δύο γονείς µπορεί να 
εµφανίζουν την ασθένεια αλλά θα είναι ετερόζυγοι γιατί δίνουν υγιείς 
απογόνους. Αρα οι πιθανοί γονότυποι των γονέων είναι: Ι-1:Αα ή αα και  
Ι-2:Αα ή αα χωρίς τη δυνατότητα και οι δύο να έχουν γονότυπο αα.   
2η περίπτωση: Εαν το αλληλόµορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι 
φυλοσύνδετο επικρατές, τότε 
ΧΑ: επικρατές αλληλόµορφο για την ασθένεια  
Χα: υπολειπόµενο φυσιολογικό αλληλόµορφο 
Οι δυνατοί γονότυποι και φαινότυποι είναι: 
Αρσενικά άτοµα: ΧΑY:νοσεί , ΧαY:φυσιολογικό 
Θηλυκά άτοµα: ΧΑΧΑ ή  ΧΑΧα:νοσεί, ΧαΧα:φυσιολογικό 
Το άτοµο ΙΙ-1 έχει γονότυπο ΧαY, ΙΙ-2 έχει γονότυπο ΧΑY, ενώ το ΙΙ-4 έχει 
γονότυπο ΧαΧα και το ΙΙ-3 µπορεί να είναι ΧΑΧΑ ή  ΧΑΧα . Επειδή η κόρη ΙΙ-4 
είναι φυσιολογική ο πατέρας είναι φυσιολογικός αφού έχει πάρει από αυτόν το 
Χα. Η µητέρα έιναι ασθενής αλλά ετερόζυγη, αφού αποκτά αρσενικά παιδιά 
που πάσχουν και παιδιά υγιή. Αρα οι γονότυποι των γονέων είναι: Ι-1: ΧΑΧα 
και Ι-2:ΧαY και εποµένως ο γονότυπος του ΙΙ-3 είναι ΧΑΧα. 
β. 1η περίπτωση: Εαν το αλληλόµορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια 
είναι αυτοσωµικό υπολειπόµενο, τότε 
α: υπολειπόµενο αλληλόµορφο για την ασθένεια  
Α: επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο 
Τα άτοµα που πάσχουν έχουν γονότυπο αα, ενώ τα υγιή έχουν γονότυπο ΑΑ 
ή Αα. Τα άτοµα ΙΙ-2 και ΙΙ-3 έχουν γονότυπο αα, ενώ τα ΙΙ-1 και ΙΙ-4 µπορεί να 
είναι ΑΑ ή Αα. Ο ένας από τους δύο γονείς θα εµφανίζει την ασθένεια και ο 
άλλος θα είναι φυσιολογικός ετερόζυγος γιατί δίνουν και υγιείς απογόνους. 
Εναλλακτικά και οι δύο γονείς µπορεί να είναι υγιείς αλλά υποχρεωτικά 
ετερόζυγοι γιατί δίνουν υγιείς απογόνους. Αρα οι πιθανοί γονότυποι των 
γονέων είναι: Ι-1:Αα ή αα και Ι-2:Αα ή αα χωρίς τη δυνατότητα και οι δύο να 
έχουν γονότυπο αα.  
2η περίπτωση:Εαν το αλληλόµορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι 
φυλοσύνδετο υπολειπόµενο, τότε 
Χα: υπολειπόµενο αλληλόµορφο για την ασθένεια  
ΧΑ: επικρατές φυσιολογικό αλληλόµορφο 
Οι δυνατοί γονότυποι και φαινότυποι είναι: 
Αρσενικά άτοµα: ΧαY:νοσεί , ΧΑY:φυσιολογικό 
Θηλυκά άτοµα: ΧΑΧΑ ή  ΧΑΧα: φυσιολογικό,  ΧαΧα: νοσεί  
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Το άτοµο ΙΙ-1 έχει γονότυπο ΧΑY, ΙΙ-2 έχει γονότυπο ΧαY, ενώ το ΙΙ-3 έχει 
γονότυπο ΧαΧα και το ΙΙ-4 µπορεί να είναι ΧΑΧΑ ή  ΧΑΧα . Επειδή η κόρη ΙΙ-3 
νοσεί ο πατέρας πάσχει αφού έχει πάρει από αυτόν το Χα. Η µητέρα έιναι 
υγιής αλλά ετερόζυγη (φορέας), αφού αποκτά αρσενικά παιδιά που πάσχουν 
και παιδιά υγιή. Αρα οι γονότυποι των γονέων είναι: Ι-1: ΧΑΧα και Ι-2:ΧαY και 
εποµένως ο γονότυπος του ΙΙ-4 είναι ΧΑΧα. 
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