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ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
Α1. Δύο φυσιολογικά ομόλογα χρωμοσώματα 

α. έχουν το κεντρομερίδιό τους σε διαφορετικές θέσεις. 
β. ελέγχουν διαφορετικά γνωρίσματα. 
γ. παρουσιάζουν διαφορετικές αλληλουχίες. 
δ. έχουν διαφορετικό μέγεθος. 

Μονάδες 5 
Α2. Το γενετικά τροποποιημένο πρόβατο Tracy, ένα φυτό καλαμποκιού ποικιλίας Bt και η Dolly περιέχουν γονίδια από 

α. δύο, δύο και δύο διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα. 
β. δύο, τρία και ένα διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα. 
γ. τρία, τρία και ένα διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα. 
δ. δύο, τρία και δύο διαφορετικά είδη οργανισμών, αντίστοιχα. 

Μονάδες 5 
Α3. Κύτταρο που προκύπτει από την πρώτη μειωτική διαίρεση έχει 8 μόρια DNA. Τα χρωμοσώματα στον καρυότυπο του 

οργανισμού, από τον οποίο προήλθε αυτό το κύτταρο, είναι 
α. 8. 
β. 4. 
γ. 16. 
δ. 32. 

Μονάδες 5 
Α4. Δύο αδελφές χρωματίδες δεν είναι πανομοιότυπες όταν 

α. η μία είναι πατρικής και η άλλη μητρικής προέλευσης . 
β. έχουν διαχωριστεί κατά την ανάφαση Ι. 
γ. έχει γίνει επιχιασμός κατά την πρόφαση Ι. 
δ. έχουν διαχωριστεί κατά την ανάφαση ΙΙ. 

Μονάδες 5 
Α5. Το σχήμα 1 αναπαριστά μία ενζυμική αντίδραση. 
 

 
 

Τα Α, Β, Γ και Δ απεικονίζουν αντίστοιχα: 
α. υπόστρωμα, ενεργό κέντρο, ένζυμο, προϊόντα. 
β. προϊόντα, υπόστρωμα, ένζυμο, ενεργό κέντρο. 
γ. ενεργό κέντρο, ένζυμο, προϊόντα, υπόστρωμα. 
δ. υπόστρωμα, ένζυμο, ενεργό κέντρο, προϊόντα. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει ένας όρος).  
 
 

 
 



 

 

Β2. Δύο κύτταρα Α και Β που προέρχονται από τον ίδιο οργανισμό πραγματοποιούν κυτταρική διαίρεση. Η μεταβολή στην 
ποσότητα του γενετικού υλικού σε σχέση με το χρόνο για κάθε κύτταρο παρουσιάζεται στα δύο παρακάτω διαγράμματα:  

 

 
 

Ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης πραγματοποιεί το κύτταρο Α και ποιο το κύτταρο Β; (μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2) 
Να αναφέρετε τον τύπο της κυτταρικής διαίρεσης που εξασφαλίζει τη γενετική σταθερότητα (μονάδα 1) και τον τύπο της 
κυτταρικής διαίρεσης που συμβάλλει στη γενετική ποικιλομορφία. (μονάδα 1) 

Μονάδες 6 
Β3. Να διατυπώσετε τους ορισμούς των παρακάτω βιολογικών εννοιών: 

α) Yβρίδωμα 
β) Mετουσίωση 

Μονάδες 4 
Β4. Να εξηγήσετε πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο. Μονάδες 5 Β5. Να εξηγήσετε 

πώς είναι δυνατόν δύο διαφορετικές πρωτεΐνες, αν και αποτελούνται από το ίδιο είδος και αριθμό αμινοξέων, να επιτελούν 
διαφορετικές λειτουργίες. 

Μονάδες 5 
 
Β5. Να εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν δύο διαφορετικές πρωτεΐνες, αν και αποτελούνται από το ίδιο είδος και αριθμό αμινοξέων, 

να επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1.  Για τη δημιουργία γονιδιωματικής βιβλιοθήκης διαθέτουμε τέσσερα (4) διαφορετικά είδη πλασμιδίων και τρία (3) 

διαφορετικά είδη βακτηρίων. Τα βακτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ως ξενιστές δεν περιέχουν πλασμίδια, φέρουν όμως στο 
κυρίως γενετικό υλικό τους γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα Α: 

 

 
 
   Τα πλασμίδια που θα χρησιμοποιηθούν διαθέτουν μια θέση αναγνώρισης για κατάλληλη περιοριστική ενδονουκλεάση και 

γονίδιο/γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Στον Πίνακα Β σημειώνεται με (+) η παρουσία και με (−) η απουσία 
γονιδίου ανθεκτικότητας σε αντίστοιχο αντιβιοτικό:  

 



 

 

 
 
  Να εξηγήσετε ποιοι συνδυασμοί πλασμιδίων-βακτηρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή μετασχηματισμένων 

βακτηρίων.  Μονάδες 7  
 
Γ2.  Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο (Σχήμα 2) παρουσιάζει τον τρόπο που κληρονομείται η β-θαλασσαιμία σε μια οικογένεια. 
 

 
 

 
  Τα άτομα Ι2, ΙΙ4 και ΙΙΙ1 πάσχουν από την ασθένεια. Τα άτομα Ι1, Ι2, ΙΙ4 και ΙΙΙ1 ελέγχονται για την παρουσία 

συγκεκριμένων μεταλλάξεων στο γονίδιο της β αλυσίδας της ΗbA. Για το σκοπό αυτό, τμήμα του γονιδίου μήκους 500 ζ.β. 
πολλαπλασιάζεται με PCR και στα αντίγραφα μόρια DNA που προκύπτουν επιδρούμε με δύο περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
(Π.Ε.), τις Ε1 και Ε2, ξεχωριστά κάθε φορά. Η Ε1 έχει μια θέση αναγνώρισης στο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο β και καμία 
στο αλληλόμορφο β2, ενώ η Ε2 έχει μία θέση αναγνώρισης στο μεταλλαγμένο αλληλόμορφο β2 και καμία στο αλληλόμορφο 
β1. Καμία από τις δύο δεν επιδρά στο φυσιολογικό αλληλόμορφο. Τα κομμάτια που προκύπτουν παρουσιάζονται στον 
Πίνακα Γ 

 
 
  Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα Γ, ποιο/α από το/τα άτομο/α Ι1, Ι2, ΙΙ4 και ΙΙΙ1 φέρει/φέρουν το αλληλόμορφο β1 και 

ποιο/α φέρει/φέρουν το αλληλόμορφο β2; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)  Μονάδες 6  
 
Γ3.  Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των ατόμων Ι3, Ι4, ΙΙ1, ΙΙ2 και ΙΙ3.  Μονάδες 5 
 
Γ4.  Το άτομο ΙΙ3 ελέγχεται για την παρουσία των αλληλόμορφων β1 και β2 με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε στο 

ερώτημα Γ2. Πόσα διαφορετικά κομμάτια DNA θα προκύψουν και τι μήκος θα έχει το καθένα;  Μονάδες 4  
 
Γ5.  Τα άτομα ΙΙ2 και ΙΙ3 περιμένουν και δεύτερο παιδί. Ποια είναι η πιθανότητα αυτό το παιδί να φέρει το αλληλόμορφο β2; 

(μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με την κατάλληλη διασταύρωση . (μονάδες 2)  Μονάδες 3  
 
ΘΕΜΑ Δ 
 Δ1.  Το mRNA που έχει απομονωθεί από το κυτταρόπλασμα κυττάρου ευκαρυωτικού οργανισμού χρησιμοποιήθηκε ως καλούπι 

για τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής αλυσίδας cDNA. Το υβριδικό μόριο cDNA-mRNA, που προκύπτει από την 
αντίστροφη μεταγραφή, αποδιατάσσεται και στη συνέχεια το cDNA υβριδοποιείται με τη μία από τις δύο αλυσίδες του 
γονιδίου. Μετά την υβριδοποίηση προκύπτει η δομή του Σχήματος 3. 

 



 

 

 
 
  Οι περιοχές α και β αντιστοιχούν σε δύο τμήματα που δεν υβριδοποιήθηκαν.  
  α) Ποια αλυσίδα (Ι ή ΙΙ) αντιστοιχεί στο cDNA και ποια στην αλυσίδα του γονιδίου; (μονάδες 2)  
  β) Ποια από τις δύο αλυσίδες του γονιδίου (κωδική ή μη κωδική) συμμετέχει στην υβριδοποίηση; (μονάδα 1)  
   Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)  
  γ) Τι αντιπροσωπεύουν οι περιοχές α και β; (μονάδες 2) 
   Γιατί δεν υβριδοποιήθηκαν; (μονάδες 2) Μονάδες 9 
 
Δ2.  Από δύο υγιείς γονείς γεννήθηκε ένα κορίτσι με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων, το οποίο πάσχει από ασθένεια που 

κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο. Να υποδείξετε δύο πιθανούς μηχανισμούς που να εξηγούν τη γέννηση 
του συγκεκριμένου ατόμου.  Μονάδες 6  

 
Δ3.  Η αλληλουχία αμινοξέων Η2Ν-met-his-arg-leu-trp-gly-asp…… αντιστοιχεί στα 7 πρώτα αμινοξέα μιας φυσιολογικής 

πρωτεΐνης.  
  α) Προσδιορίστε τον τύπο μετάλλαξης, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της αλληλουχίας ή του αριθμού των 

αμινοξέων σε καθεμιά από τις παρακάτω μεταλλαγμένες πρωτεΐνες:  
  Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη   Α: Η2Ν-met-his-arg-trp-trp-gly-asp……  
  Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη   Β: Η2Ν-met-his-arg-leu-trp-COOH.  
  Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη   Γ: Η2Ν-met-thr-gly-cys-gly-glu-thr……  
  Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη  Δ: Η2Ν-met-his-met-trp-leu-trp-gly-asp……  
  Οι μεταλλαγμένες πρωτεΐνες Α, Β και Γ προκύπτουν με γονιδιακή μετάλλαξη ενός μόνο νουκλεοτιδίου. (μονάδες 8)  
  β) Ποια είναι η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων της κωδικής αλυσίδας του DNA, η οποία κωδικοποιεί τη συγκεκριμένη 

αλληλουχία των αμινοξέων στη φυσιολογική πρωτεΐνη; (μονάδες 2)  Μονάδες 10 
  Δίνεται ο πίνακας του γενετικού κώδικα:  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. γ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. γ 
Α5. δ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  1-στ,   2-ε,     3-α,           4-γ,          5-δ 
 
Β2.  Κύτταρο Α : μίτωση , κύτταρο B : μείωση  
 Η μίτωση οδηγεί στη δημιουργία δύο πανομοιότυπων μεταξύ τους και με το μητρικό θυγατρικών κυττάρων. Από διάγραμμα 

για το κύτταρο Α παρατηρούμε ότι η ποσότητα DNA στο αρχικό κύτταρο είναι ίδια με το τελικό, α. 
 Τα κύτταρα που προκύπτουν στο τέλος της μείωσης είναι απλοειδή και έχουν το μισό αριθμό ποσότητας γενετικού υλικού 

από το αρχικό κύτταρο, στο διάγραμμα το κύτταρο Β έχει τελική ποσότητα DNA α/2.    
 Γενετική σταθερότητα εξασφαλίζει η μίτωση   
 Η μείωση συμβάλλει στη γενετική ποικιλομορφία στους αμφιγονικά αναπαραγόμενους οργανισμούς. 
 
Β3. α) υβρίδωμα : υβριδικό κύτταρο που έχει παραχθεί από σύντηξη καρκινικού κυττάρου με ένα Β-λεμφοκύτταρο. Τα 

υβριδώματα μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες ενός μονοκλωνικού αντισώματος και να διατηρηθούν σε 
κυτταροκαλλιέργειες.  

  β) Μετουσίωση : διαδικασία κατά την οποία σπάζουν οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων των 
αμινοξέων μιας πρωτεΐνης, καταστρέφεται η τρισδιάστατη δομή της πρωτείνης και η πρωτείνη χάνει τη λειτουργικότητά 
της, μετά από έκθεση σε ακραίες τιμές pH ή θερμοκρασίας 
 

B4. Η πιστότητα της αντίγραφης εξασφαλίζεται με τον ημισυντηρητικό μηχανισμό της αντιγραφής, όπου κάθε αλυσίδα 
χρησιμοποιείται σαν καλούπι για τη σύνθεση μίας νέας συμπληρωματικής αλυσίδας η οποία συντίθεται με βάση τον κανόνα 
της συμπληρωματικότητας των αζωτούχων βάσεων. Έτσι, τα δύο θυγατρικά μόρια που προκύπτουν είναι πανομοιότυπα με το 
αρχικό. Επίσης, οι DNA πολυμεράσες έχουν τη δυνατότητα να επιδιορθώνουν οι ίδιες λάθη που συμβαίνουν κατά τη 
διαδικασία της αντιγραφής, μπορούν δηλαδή να βλέπουν και να απομακρύνουν νουκλεοτίδια  που οι ίδιες έχουν τοποθετήσει 
κατά παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας και να τοποθετούν τα σωστά. Η αντιγραφή του DNA είναι απίστευτα 
ακριβής, μόνο 1 νουκλεοτίδιο στα 100.000 μπορεί να ενσωματωθεί λάθος. Τα λάθη που δεν επιδιορθώνονται από τις DNA 
πολυμεράσες επιδιορθώνονται σε μεγάλο βαθμό από τα επιδιορθωτικά ένζυμα, μειώνοντας τον αριθμό των λαθών στα 1 στα 
1010 νουκλεοτίδια.   

 
Β5. Η διαφορετική αλληλουχία των αμινοξέων δηλαδή η διαφορετική πρωτοταγής δομή σε συνδυασμό με τις διαφορετικές 

πλευρικές ομάδες οδηγεί στο σχηματισμό δεσμών ανάμεσα σε πλευρικές ομάδες αμινοξέων σε διαφορετικά σημεία της 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Αυτό οδηγεί σε διαφορετική αναδίπλωση του μορίου, δηλαδή διαφορετική δευτεροταγή και 
τριτοταγή δομή (και τεταρτοταγή αν υπάρχει, οι οποίες καθορίζουν τη λειτουργία της πρωτεΐνης. 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Η εισαγωγή ενός πλασμιδίου μέσα σε βακτήριο μετά από κατάλληλη κατεργασία όπου τα τοιχώματα του βακτηρίου γίνονται 

παροδικά διαπερατά σε μακρομόρια ονομάζεται μετασχηματισμός. 
Η επιλογή βακτηρίων που δέχθηκαν πλασμίδιο στηρίζεται στην ικανότητα ανάπτυξης τους παρουσία αντιβιοτικού επειδή το 
πλασμίδιο περιέχει γονίδιο που τους προσδίδει ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό. 
Με βάση τα παραπάνω οι κατάλληλοι συνδυασμοί πλασμιδίων-βακτηρίων για την επιλογή των μετασχηματισμένων 
βακτηρίων είναι: 
Βακτήριο Α και πλασμίδιο 2 
Βακτήριο Β και πλασμίδιο 1 
Βακτήριο Β και πλασμίδιο 3 
Βακτήριο Β και πλασμίδιο 4 
Βακτήριο Γ και πλασμίδιο 3 
Βακτήριο Γ και πλασμίδιο 4 
Σε αυτές τις περιπτώσεις με χρήση του αντιβιοτικού για το οποίο προσφέρει ανθεκτικότητα το πλασμίδιο μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε τα μετασχηματισμένα βακτήρια από τα μη μετασχηματισμένα. 
 

Γ2.  Η β-θαλασσαιμία κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονόμησης. Στα αλληλόμορφα του ατόμου Ι1 δεν 
επιδρά καμία περιοριστική ενδονουκλεάση συνεπώς έχει δύο φυσιολογικά αλληλόμορφα (γονότυπος ΒΒ). Το άτομο Ι2 πάσχει 
από β-θαλασσαιμία ενώ τα αλληλόμορφά του κόβονται μόνο από την Π.Ε Ε1. Άρα και τα δύο του αλληλόμορφα είναι β1 
(γονότυπος β1 β1) . Στο άτομο ΙΙ4 κόβει η Π.Ε Ε2 και πάσχει από β-θαλασσαιμία άρα έχει 2 β2 αλληλόμορφα (γονότυπος β2 β2) 



 

 

. Τέλος το άτομο ΙΙΙ1 έχει το αλληλόμορφο β1 και το αλληλόμορφο β2 καθώς και οι δύο Π.Ε κόβουν από ένα αλληλόμορφο 
(γονότυπος β1 β2).  

Γ3. Το άτομο Ι3 και το άτομο Ι4 έχουν γονότυπο Ββ2. Τα άτομα ΙΙ1 και ΙΙ2 έχουν γονότυπο Ββ1. Το άτομο ΙΙ3 έχει γονότυπο Ββ2. 
 
Γ4.  Το άτομο ΙΙ3 έχει γονότυπο Ββ2 άρα στα αλληλόμορφα του μπορεί να δράσει μόνο η Π.Ε Ε2. Συνεπώς με την Ε2 θα 

προκύψουν 3 διαφορετικά κομμάτια DNA με μήκος 200 ζ.β., 300 ζ.β. και 500 ζ.β ενώ με την Ε1 μόνο τμήματα 500 ζ.β. 
 
Γ5.  Η διασταύρωση αυτών των ατόμων θα είναι Ββ1 x Ββ2.  

Γαμέτες: Β, β1/ Β, β2 

 Β β1 
Β ΒΒ Β β1 
β2 Β β2 β1 β2  

 
Σύμφωνα με το παραπάνω τετράγωνο του Punnett η πιθανότητα το δεύτερο παιδί να φέρει το β2 αλληλόμορφο είναι 1/2 ή 
50%.  
Η παραπάνω διασταύρωση έγινε σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Μέντελ που αναφέρει πως κατά την παραγωγή των γαμετών 
στη μείωση διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα και συνεπώς τα γονίδια που βρίσκονται σε αυτά. Οι απόγονοι 
προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασμό των γαμετών. Η κατανομή των αλληλόμορφων στους γαμέτες και ο τυχαίος 
συνδυασμός τους αποτελούν τον 1ο νόμο του Μεντελ. 
Κάθε κύηση είναι ξεχωριστό γεγονός και δεν σχετίζεται με το αποτέλεσμα προηγούμενων κυήσεων.  

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1.  α) Ι-> αλυσίδα γονιδίου      ΙΙ-> cDNA   
  β) Στην υβριδοποίηση συμμετέχει η κωδική αλυσίδα του γονιδίου.  
  Μέσα στο κύτταρο το mRΝΑ συντίθεται με καλούπι την μια αλυσίδα του γονιδίου την μεταγραφόμενη ή μη κωδική, 

σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας και αντιπαρραλληλίας. Όταν το γονίδιο είναι ασυνεχές ή διακεκομμένο 
δηλαδή η αλληλουχία που μεταφράζεται σε αμινοξέα, τα εξώνια, διακόπτεται από αλληλουχίες που δεν μεταφράζονται σε 
αμινοξέα, εσώνια, οι οποίες παρεμβάλονται μεταξύ των εξωνίων, το mRNA που προκύπτει περιέχει και εσώνια και εξώνια 
και υφίσταται ωρίμανση από μικρά ριβονουκλεοπρωτεïνικά σωματίδια. Τα σωματίδια αυτά αποτελούνται από snRNA και 
πρωτεΐνες και δρουν σαν ένζυμα αποκόβοντας τα εσώνια και συρράπτοντας τα εξώνια μεταξύ τους και έτσι παράγεται το 
ώριμο mRNA που βγαίνει από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα από πού και το απομονώνουμε. Με καλούπι αυτό το mRNA 
συντίθεται μια συμπληρωματική αλυσίδα DNA, η cDNA, από την αντίστροφη μεταγραφάση. Άρα το  cDNA αυτό είναι ίδιο 
με την μη κωδική, αφού και τα δυο είναι συμπληρωματικά με το mRNA, με τη διαφορά ότι η μη κωδική περιέχει και τα 
εσώνια. Συνεπώς το cDNA είναι συμπληρωματικό με την κωδική, την συμπληρωματική αλυσίδα της μη κωδικής στο 
γονίδιο.  

  γ) Οι περιοχές α και β αντιπροσωπεύουν τα εσώνια. Δεν υβριδοποιήθηκαν γιατί στο cDNA δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες 
αλληλουχίες αφού παράχθηκε με καλούπι το ώριμο mRNA στο οποίο απουσίαζουν τα εσώνια.  

 
Δ2.  Έστω ΧΑ το επικρατές φυσιολογικό αλληλόμορφο και Χα το υπολειπόμενο αλληλόμορφο υπεύθυνο για την ασθένεια. 

Γονότυπος  Φαινότυπος  
ΧΑΧΑ ή ΧΑΧα Φυσιολογικό θηλυκό  
ΧαΧα Ασθενές θηλυκό  
ΧΑΥ Φυσιολογικό αρσενικό  
ΧαΥ Ασθενές αρσενικό 

  Οι γονείς εφόσον είναι υγιείς θα έχουν γονότυπο ΧΑ ΧΑ ή ΧΑ Χα η μητέρα, ΧΑ Υ ο πατέρας και το κοριτσάκι τους το ασθενές 
 Χα Χα. Άρα η μητέρα θα έχει γονότυπο ΧΑ Χα  ώστε να κληροδοτήσει το υπολειπόμενο στην ασθενή κόρη.   

Ένας πιθανός μηχανισμός με τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει αυτό το παιδί με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων 
είναι το φαινόμενο του μη διαχωρισμού. Δηλαδή από την γονιμοποίηση ενός μη φυσιολογικού σπερματοζωαρίου με 22 
αυτοσωμικά χρωμοσώματα και κανένα φυλετικό με ένα μη φυσιολογικό ωάριο με 22 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και 2 Χ 
φυλετικά με το υπολειπόμενο αλληλόμορφο για την ασθένεια. Το σπερματοζωάριο προέκυψε είτε από μη διαχωρισμό τον 
φυλετικών χρωμοσωμάτων στην μείωση Ι είτε μη διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων ενός φυλετικού (Χ ή Υ) στη μείωση 
ΙΙ, ενώ τα ωάριο προέκυψε από μη διαχωρισμό των αδελφών χρωματίδων στη μειώση ΙΙ.  
Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός μπορεί να είναι η περίπτωση γονιδιακής μετάλλαξης. Δηλαδή το παιδί να κληρονόμησε το 
υπολειπόμενο αλληλόμορφο από την μητέρα και από τον πατέρα ένα αλληλόμορφο του φυσιολογικού στο οποίο έχει συμβεί 
γονιδιακή μετάλλαξη κατά την αντιγραφή του DNA στη μεσόφαση του άωρου γεννητικού κυττάρου είτε από την επίδραση 
μεταλλαξογόνου παράγοντα.  
Εναλλακτικά, ο μαθητής μπορεί να αναφέρει ότι στον πατέρα συνέβη δομική χρωμοσωμική ανωμαλία με αποτέλεσμα την 
έλλειψη το επικρατούς αλληλομόρφου, είτε ότι κληρονόμησε το παιδί ένα φυλετικό με το υπολειπόμενο από μητέρα και ένα 
επιπλέον αυτοσωμικό από έναν από τους 2 γονείς και έτσι να έχει τρισωμία σε αυτοσωμικό και μονοσωμία σε φυλετικό, άρα 
φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων.  
 



 

 

Δ3. α) μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Α: έγινε αντικατάσταση στο 2ο νουκλεοτίδιο του 4ου κωδικονίου τη κωδικής αλυσίδας, με βάση 
το Τ από νουκλεοτίδιο με βάση G, άρα το κωδικόνιο ΤΤG (UUG στο mRNA) που κωδικοποιεί την λευκίνη μετατράπηκε σε 
κωδικόνιο ΤGG (UGG στο mRNA) που κωδικοποιεί την τρυπτοφάνη.  

   Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Β: έγινε αντικατάσταση στο 1ο νυκλεοτίδιο του 6ου κωδικονίου τη κωδικής αλυσίδας, με βάση το 
G από νουκλεοτίδιο με βάση T, άρα το κωδικόνιο GGA (GGA στο mRNA) που κωδικοποιεί την γλυκίνη μετατράπηκε σε 
κωδικόνιο λήξης TGA (UGA στο mRNA) που δεν κωδικοποιεί αμινοξύ και οδηγεί σε πρόωρο τερματισμό της μετάφρασης 
Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Γ: έλλειψη του 1ου νουκλεοτιδίου με βάση C του 2ου κωδικονίου  
Μεταλλαγμένη πρωτεΐνη Δ: προσθήκη τριών διαδοχικών βάσεων TGT  στο 3ο κωδικόνιο μεταξύ Α και G στην κωδική 
αλυσίδα.  
β) Κωδική φυσιολογικού γονιδίου: 5’ …ΑΤGCACAGGTTGTGGGGAGAC… 3’ 
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