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Απαντήσεις Θεμάτων 

 

Α1. Δ 

Α2. Δ 

Α3. Β 

Α4. Γ 

Α5. Α 

 

Β1.  

I- A (φωσφορική ομάδα) 
II- Ε (υδροξύλιο) 
III- ΣΤ (αμινομάδα) 
IV- Β (mRNA) 
V- Z (RNA πολυμεράση) 
VI- Γ (μεταγραφόμενη) 
VII- Δ (κωδική αλυσίδα) 

 

Β2. Αντιστοιχεί σε προκαρυωτικό καθώς από το σχήμα παρατηρούμε 
ότι η μετάφραση του mRNA ξεκινάει πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. 
Αυτό είναι εφικτό καθώς απουσιάζει η πυρηνική μεμβράνη. Σελ. 37 
παρ. 3: «Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς… δεν υπάρχει 
πυρηνική μεμβράνη» 

Β3. Σελ. 123 «Ένα επιλεγμένο αντιγόνο… σε μεγάλες ποσότητες». 
Το επιλεγμένο αντιγόνο που χορηγείται στο ποντίκι είναι χοριακή 
γοναδοτροπίνη. Το ποντίκι ανοσοποιείται και παράγει αντισώματα 
κατά αυτής. 

Β4. Τα δύο κύτταρα θα έχουν όμοιες γονιδιωματικές βιβλιοθήκες + 
Σελ. 63 ορισμός γονιδιωματικής. Στον πυρήνα των 2 κυττάρων 
υπάρχουν τα ίδια γονίδια. Τα 2 κύτταρα θα έχουν διαφορετικές 
CDNA βιβλιοθήκες. Οι CDNA βιβλιοθήκες αποτελούνται από 
βακτηριακούς κλώνους που περιέχουν 2κλωνο DNA χωρίς εσώνια 
που έχει προέλθει από το ολικό ώριμο mRNA των 2 κυττάρων. Στα 



δύο κύτταρα εκφράζονται διαφορετικά γονίδια. Άρα κατά βάση θα 
έχουν διαφορετικές CDNA βιβλιοθήκες εκτός από τα γονίδια που 
εκφράζονται και στους δύο κυτταρικούς και είναι υπεύθυνα για 
κοινές λειτουργίες όπως π.χ. τα γονίδια που κωδικοποιούν την RNA 
πολυμεράση ή τις ιστόνες. + ορισμός CDNA σελ. 64 

 

Γ1. Τα κύτταρα του μαστικού αδένα διαθέτουν τους κατάλληλους 
μεταγραφικούς παράγοντες. Σελ. 45 Γονιδιακή ρύθμιση στους 
ευκαρυωτικούς στο επίπεδο της μεταγραφής. 

+ Καθολικότητα γενετικού κώδικα σελ. 39 

+ Κατ/ση μεταγραφής σελ 37: η RNA πολυμεράση κινείται με 
προσ/μο  5’->3’ 

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα γίνονται οι κατάλληλες μετα-μεταφρ. 
τροποποιήσεις. 

 

Γ2.  

5’ AATTCCGCAAATTAA 3’ 

      3’   GGCGTTTAATT 5’ 

Η EcoRI είναι ένα ένζυμο… σελ. 61. Κόβει με συγκεκριμένο 
προσανατολισμό 5’->3’ αφήνοντας μονόκλωνα άκρα. 

+3’-5’ φδ. Κεφ. 1. 

5’ G AATTC 3’ 

3’   CTTAA G 5’ 

5’ 3'G  

3’ CTTA 5'A  

5’ AATTC 3’ 

         3’G 5’ 

Όχι δεν είναι δυνατόν γιατί πρέπει να έχει μονώκλονα άκρα ή 
συμπληρωματικά με τον φορέα εκατέρωθεν. 



Γ3. Γυναίκα: ii 

     Σ1: A BI I  

     Σ2: 
AI i  

     Π1: ii  

     Π2: BI i  

Ρ1: άνδρας A BI I  x    ii γυναίκα 

Γαμ:  ,A BI I                 i,i 

F1: ,AI i ,AI i  ,BI i ,BI i  

 

P2: ,AI i   x  ii 

Γαμ: ,AI i    ,i i  

F2: ,AI i ,AI i ii,ii 

Άρα το Π1 στον Σ2 και το Π2 στον Σ1 

Θεωρία ομ-αίματος + 1ος Νόμος Mendel 

 

Γ4. Το οπερόνιο της λακτόζης είναι σε επαγωγή. Σελ. 44-45 

 

Θέμα Δ 

Δ1. Η αλληλουχία ΙΙΙ αντιστοιχεί στο φυσιολογικό και η αλληλουχία 
Ι στο γονίδιο 5β  θεωρία σελ. 93 περιγραφή μετάλλαξης που 
προκαλεί τη δρεπανοκυτταρική. +κωδ. Έναρξης 5’ATG3’ 

 

Δ2. Ναι θα μπορούσε. Η β θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ετερογένεια. Δηλαδή προκαλείται από πολλά διαφορετικά είδη 
γονιδιακών μεταλλάξεων σελ. 97 



Στο γονίδιο ΙΙ έχει γίνει γονιδιακή μετάλλαξη προσθήκη C στην 
κωδική. Συγκεκριμένα προστέθηκε C μεταξύ 2ου νουκλεοτιδίου του 
1ου κωδικόνιου και του 3ου νουκλεοτιδίου του 1ου κωδικόνιου. 
Κατάργηση κωδικόνιου έναρξης. 

 

Δ3.  

α) Στη θέση y 

β) Α-> συνεχώς 

γ) Το iii/ 5’ACGCCA3’ 

 

Δ4.  

Β -> φυσιολογικό 

β->γονίδιο που κωδικοποιεί τη μεταλ. Β 

5β -> γονίδιο που κωδικοποιεί τη  5β  

Ρ:    Ββ   x   Β 5β  

Γαμ: Β,β       Β, 5β  

F1:   ΒΒ,Β 5β ,Ββ,β 5β      

 


