
           

                ΠΤΡΟ ΤΓΓΕΛΑΚΗ 

            Προτεινόμενα θέματα  

     Βιολογίασ προςανατολιςμού  

                 Εξετάςεισ     2018 

1. Στο παρακϊτω διϊγραμμα  απεικονύζονται οι μεταβολϋσ ςτη 
ςυγκϋντρωςη των μορύων RNA που παρϊγονται ςε ϋνα 
ευκαρυωτικό κύτταρο ςε ςυνθόκεσ ϋντονησ δραςτηριότητασ. 
 

      
Να αντιςτοιχύςετε τισ καμπύλεσ α, β, γ και δ με τα μόρια RNA 
(mRNA,rRNA,tRNA,snRNA) που παρϊγονται ςτο ςυγκεκριμϋνο 
ευκαρυωτικό κύτταρο. 

2. Στο παρακϊτω διϊγραμμα οι καμπύλεσ  Ι και ΙΙ παριςτϊνουν 
αντύςτοιχα τισ   μεταβολϋσ  ςτην  ποςότητα δυο πρωτεώνών Ι και ΙΙ, 
ςε ϋνα  κύτταρο την  ύδια χρονικό περύοδο. Να αιτιολογόςετε τισ 
μεταβολϋσ ςτην ποςότητα των πρωτεώνών Ι και ΙΙ όπωσ αυτϋσ 
περιγρϊφονται από  τισ  αντύςτοιχεσ καμπύλεσ.  
 



                 
3. Έςτω ότι παραςκευϊζουμε βιοτεχνολογικϊ ιντερφερόνη. Στο 

παρακϊτω διϊγραμμα απεικονύζεται η μεταβολό του πληθυςμού των 

βακτηρύων E.coli, τα οπούα περιϋχουν το ςυγκεκριμϋνο γονύδιο,  η 

μεταβολό τησ  ποςότητασ  τησ ιντερφερόνησ και η μεταβολό τησ 

ποςότητασ ενόσ τοξικού παραπροώόντοσ  που παρϊγεται από τουσ 

ύδιουσ τουσ  μικροοργανιςμούσ, ςε ςυνϊρτηςη με το χρόνο. 

                                  

α. Να εξηγόςετε ποια από τισ καμπύλεσ Α, Β και Γ αντιςτοιχεύ ςτουσ 
μικροοργανιςμούσ, ποια ςτην ιντερφερόνη και ποια ςτο τοξικό 
προώόν; Nα αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ.  
β. Τι τύποσ καλλιϋργειασ χρηςιμοποιόθηκε; Θα μπορούςαμε να 

χρηςιμοποιόςουμε ϊλλο τύπο καλλιϋργειασ για την παραγωγό τησ 
ιντερφερόνησ; Ποιον τύπο καλλιϋργειασ θεωρεύται καταλληλότερο 
και γιατύ; Να αιτιολογόςετε  την απϊντηςό ςασ.  
γ. Πωσ παραλαμβϊνεται η ιντερφερόνη από τον βιοαντιδραςτόρα 
και πότε μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ; 
 

4. Στο παρακϊτω διϊγραμμα απεικονύζεται  η μεταβολό τησ 

ςυγκϋντρωςησ του mRNA τησ β-πολυπεπτιδικόσ αλυςύδασ τησ 

αιμοςφαιρύνησ HbA ςε ςυνϊρτηςη με το χρόνο (t),  ςε δυο 



διαφορετικούσ ανθρώπουσ Α και Β  πριν και μετϊ τη γϋννηςη. Το 

ϊτομο Α πϊςχει από β-θαλαςςαιμύα και το ϊτομο Β από 

δρεπανοκυτταρικό αναιμύα. 

                        

α. Να βρεύτε ποια από τισ καμπύλεσ Ι και ΙΙ αντιςτοιχεύ ςτο ϊτομο Α 
και ποια ςτο ϊτομο Β; 
β. Ποια εύναι τα επύπεδα των υπόλοιπων αιμοςφαιρινών ςτα ϊτομα Ι 
και ΙΙ μετϊ τη γϋννηςη; 
γ. Με βϊςη την καμπύλη του διαγρϊμματοσ που αντιςτοιχεύ ςτο 
ϊτομο Α, να αναφϋρετε δυο πιθανϋσ μεταλλϊξεισ που υπϊρχουν ςτο 
γονύδιο που κωδικοποιεύ τησ β-αλυςύδα τησ HbA  ςτο ϊτομο αυτό.  
 

5. Η ακόλουθη αλληλουχύα βϊςεων   DNA αποτελεύ τμόμα  γονιδύου 

που εδρϊζεται ςε  ανθρώπινο  χρωμόςωμα  και  κωδικοποιεύ τυχαύο 

τμόμα μιασ πολυπεπτιδικόσ αλυςύδασ που αποτελεύται από  140 

αμινοξϋα. Επύςησ υποδεικνύεται και η διεύθυνςη κατϊ την οπούα το 

τμόμα αυτό μεταγρϊφεται.     

 
              Αλυςύδα Ι  …GTG  GΑG  GAA  AGG  ACT  GAG… 
              Αλυςύδα ΙΙ …CAC  CΤC  CTT   TCC   TGA  CTC… 
   
                                  Διεύθυνςη Μεταγραφήσ 
Ένα ανθρώπινο κύτταρο   αντιγρϊφει το γενετικό του υλικό 
προκειμϋνου να διαιρεθεύ. Κατϊ την αντιγραφό του ςυγκεκριμϋνου 
τμόματοσ DNA ςυμβαύνει ϋνα λϊθοσ με αποτϋλεςμα απϋναντι από 
την κυτοςύνη (C)  που εύναι υπογραμμιςμϋνη ςτην αλυςύδα IΙ, να 
τοποθετηθεύ λανθαςμϋνα   θυμύνη  (Τ). Το λϊθοσ αυτό παραμϋνει και 
μετϊ το τϋλοσ τησ αντιγραφόσ. Τα δυο νϋα κύτταρα που προϋκυψαν 
αντιγρϊφουν  και πϊλι το γενετικό τουσ υλικό χωρύσ να ςυμβεύ 
κϊποιο ϊλλο λϊθοσ. Και ςτα τϋςςερα νϋα κύτταρα που προκύπτουν, 
μετϊ το τϋλοσ και τησ δεύτερησ διαύρεςησ,  το εν λόγω γονύδιο 



ςυνεχύζει να παρϊγει  μια πολυπεπτιδικό αλυςύδα που αποτελεύται 
από  140 αμινοξϋα. 
α. Να υποδεύξετε ποια από τισ αλυςύδεσ Ι και ΙΙ εύναι η κωδικό  και να 
ςημειώςετε τα 5΄και 3΄ϊκρα αυτών των αλυςύδων. Να γρϊψετε το 
τμόμα του mRNA που παρϊγεται κατϊ τη μεταγραφό αυτού του 
τμόματοσ DNA. Πόςα αμινοξϋα κωδικοποιεύ το ςυγκεκριμϋνο τμόμα 
DNA; Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ.  
β. Ποιεσ εύναι οι πιθανϋσ επιπτώςεισ αυτόσ τησ μετϊλλαξησ ςτο 
φαινότυπο του κυττϊρου; 
γ. Έςτω ότι το μεταλλαγμϋνο αλληλόμορφο προκαλεύ μονογονιδιακό 
αςθϋνεια. Ένασ φυςιολογικόσ ϊνδρασ αποκτϊ με φυςιολογικό 
γυναύκα ϋνα παιδύ που πϊςχει από την αςθϋνεια  που προκαλεύται 
εξαιτύασ τησ παραπϊνω μετϊλλαξησ. Για την εξακρύβωςη του τρόπου 
με τον οπούο κληρονομεύται η αςθϋνεια, απομονώνεται 
κυτταροπλαςματικό mRNA από ςωματικϊ κύτταρα του ϊνδρα και 
αναμειγνύεται με cDNA που καταςκευϊςτηκε από το 
κυτταροπλαςματικό mRNA αςθενών ατόμων. Κατϊ την ανϊμειξη δεν 
ανιχνεύτηκαν υβριδικϊ μόρια mRNA-cDNA. 
1. Πωσ κληρονομεύται η αςθϋνεια και ποιοι εύναι οι γονότυποι του 
ϊνδρα και τησ γυναύκασ; Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 
2. Τι πιθανότητα υπϊρχει ϋνα επόμενο παιδύ τησ οικογϋνειασ να εύναι 
φυςιολογικό; Να αιτιολογόςετε τη απϊντηςό ςασ. 
δ. Το ζευγϊρι αποκτϊ ϋνα κορύτςι που πϊςχει από τη νόςο. Να 
αιτιολογόςετε το φαινότυπο αυτού του παιδιού. 
                                                                                                                 
6. Άνδρασ που πϊςχει από αχονδροπλαςύα  ϋχει αποκτόςει με 
γυναύκα ομόζυγη για το φυςιολογικό αλληλόμορφο ϋνα αγόρι  που 
πϊςχει από αχονδροπλαςύα  και ϋνα   φυςιολογικό κορύτςι. Πωσ 
κληρονομεύται η ςυγκεκριμϋνη αςθϋνεια και ποιοι εύναι οι γονότυποι 
όλων των μελών τησ οικογϋνειασ. Να αιτιολογόςετε την απϊντηςη 
κϊνοντασ τισ κατϊλληλεσ διαςταυρώςεισ. 
                                                                                                                  
7. Δύνονται 5 διαφορετικϊ μόρια νουκλεώκών οξϋων και η επύ τοισ  % 
ςύςταςη κϊθε μορύου ςε αζωτούχεσ βϊςεισ.                                                  
                                                                                                                                                 



                                                                                                                                       
Με βϊςη τα ςτοιχεύα του πύνακα,                                                                                
α. να προςδιορύςετε τον τύπο κϊθε μορύου.                                                             
β. να υπολογύςετε το ςυνολικό αριθμό των φωςφοδιεςτερικών δε-
ςμών και των δεςμών υδρογόνου κϊθε μορύου, όπου αυτό εύναι 
εφικτό. Δύνεται ότι κϊθε μόριο αποτελεύται από 4.000 νουκλεοτύδια.                                     
                                                                                                                                                                                               
8. Στον καρυότυπο του ποντικού  απεικονύζονται 40 χρωμοςώματα.                                                                                                                           
α. Πόςα μόρια DΝΑ ςυνιςτούν τα χρωμοςώματα που απεικονύζονται 
ςτον καρυότυπο;  
β. Πόςα μόρια DΝΑ ςυνολικϊ υπϊρχουν ςτα αυτοςωμικϊ 
χρωμοςώματα που απεικονύζονται ςτον καρυότυπο, καθώσ και ςε 
ϋνα γαμϋτη που παρϊγεται από τον παραπϊνω οργανιςμό;                                                                                                                     
γ. Πόςα φυλετικϊ χρωμοςώματα περιϋχονται ςε ϋνα ςωματικό 
κύτταρο και ςε ϋνα γαμϋτη του οργανιςμού;                                                              
δ.  Πόςα κεντρομερύδια εύναι ορατϊ ςτον καρυότυπο;                                             
ε. Πόςα μόρια DNA ςυνιςτούν ϋνα ζευγϊρι φυλετικών χρωμοςω-
μϊτων ςτην αρχό και ςτο τϋλοσ τησ μεςόφαςησ;                                       
ςτ. Αν το πυρηνικό DNA δυο φυςιολογικών ποντικών  Α και Β 
διαφϋρει κατϊ 0,02∙109 ζεύγη βϊςεων και τα ομόλογα χρωμοςώματα 
ςτα γεννητικϊ κύτταρα των ποντικών ϋχουν ςυνολικό μϋγεθοσ 
1,8∙109 ζεύγη βϊςεων, να βρεύτε πόςα ζεύγη βϊςεων αποτελούν το 
πυρηνικό DNA ενόσ μη φυςιολογικού ποντικού που ςτο γονιδύωμα 
του ϋχει 2 χρωμοςώματα Χ και ϋνα χρωμόςωμα Υ. Δύνεται ότι το 
μϋγεθοσ του γονιδιώματοσ κϊθε φυςιολογικού ςωματικού κυττϊρου 
ποντικού, ςτο ςτϊδιο τησ μετϊφαςησ τησ μύτωςησ, εύναι 8∙109 ζεύγη 
βϊςεων.   
 
9. Δύνεται η μια από τισ δυο αλυςύδεσ  τμόματοσ  DNA προκα-
ρυωτικού  κυττϊρου, το οπούο περιϋχει την πληροφορύα για τη 
ςύνθεςη μικρόσ αλληλουχύασ αμινοξϋων. Στο τμόμα αυτό  βρύςκεται 
ςε εξϋλιξη η διαδικαςύα τησ αντιγραφόσ και ϋχει όδη αρχύςει η 
ςύνθεςη τησ νϋασ αλυςύδασ, όπωσ φαύνεται ςτην εικόνα 1. 



 
                                                      Εικόνα 1 
Η θϋςη ϋναρξησ τησ αντιγραφόσ βρύςκεται ςτη θϋςη Α και  η ςύνθεςη 
τησ νϋασ αλυςύδασ γύνεται αςυνεχώσ 
Το τμόμα των οκτώ (8) νουκλεοτιδύων τησ νϋασ αλυςύδασ, που 
δύνεται ςτην εικόνα, ϋχει προκύψει από την επιμόκυνςη ενόσ 
πρωταρχικού τμόματοσ που αποτελεύται από πϋντε (5) νουκλεο-
τύδια.  
α. Από ποια αμινοξϋα αποτελεύται το πεπτύδιο που κωδικοποιεύται 
από το ςυγκεκριμϋνο τμόμα DNA; 
β. Ποιο εύναι το πρωταρχικό τμόμα από την επιμόκυνςη του οπούου 
προϋκυψε το παραπϊνω τμόμα DNA τησ νϋασ αλυςύδασ; Πόςουσ 
δεςμούσ ςχηματύζουν  τα νουκλεοτύδια του; 
γ. Ποια ρυθμιςτικό αλληλουχύα βϊςεων υπϊρχει ςτη θϋςη Β; 
δ. Κατϊ την επιμόκυνςη του πρωταρχικού τμόματοσ ςυμβαύνει  ϋνα 
λϊθοσ με αποτϋλεςμα την τοποθϋτηςη κϊποιου νουκλεοτιδύου ςτη 
νϋα αλυςύδα κατϊ παρϊβαςη του κανόνα τησ ςυμπληρωματικότητασ 
των βϊςεων. Το λϊθοσ αυτό ςτη ςυνϋχεια επιδιορθώνεται. Να 
υποδεύξετε με ϋνα βϋλοσ την κατεύθυνςη με την οπούα θα δρϊςουν 
τα επιδιορθωτικϊ ϋνζυμα για την απομϊκρυνςη του λανθαςμϋνου 
νουκλεοτιδύου.  
 
10. Ένα πλαςμύδιο περιϋχει ςτη ςύςταςό του 6.000 δεςμούσ 
υδρογόνου. Το πλαςμύδιο υποβϊλλεται ςε 5 κύκλουσ αντιγραφόσ, ςε 
περιβϊλλον με ραδιενεργϊ νουκλεοτύδια, ώςτε κϊθε νϋα αλυςύδα να 
εύναι ραδιενεργό. Μετϊ το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ ςτα θυγατρικϊ 
πλαςμύδια υπϊρχουν ςυνολικϊ 155.000 ραδιενεργϊ νουκλεοτύδια. Να 
υπολογύςετε,                                                                                 
α. την επύ τοισ % ςύςταςη του πλαςμιδύου ςε γουανύνη (G).                                 
β. τον αριθμό των μορύων νερού που απαιτούνται για την υδρόλυςη 
όλων των θυγατρικών πλαςμιδύων.                                        
 
11. Έςτω δυο προκαρυωτικϊ κύτταρα Α και Β που ανόκουν ςτο ύδιο 
εύδοσ. Το κύτταρο Α εύναι ανθεκτικό ςτο αντιβιοτικό αμπικιλύνη και 
το κύτταρο Β εύναι ανθεκτικό ςτο αντιβιοτικό καναμυκύνη. Από το 
κύτταρο Α απομονώθηκε ϋνα μόριο DΝΑ με ςχετικό μοριακό μϊζα Μr 
= 6∙106. Στο μόριο αυτό περιϋχονται 20.000 φωςφοδιεςτερικού 
δεςμού και 24.000 δεςμού υδρογόνου.                                                                      
α. Να υπολογύςετε τη μϋςη ςχετικό μοριακό μϊζα (Μr), των νουκλεο-
τιδύων.                                                                                                                 



β. Να υπολογύςετε την επύ τοισ % ςύςταςη του μορύου, που 
απομονώθηκε από το κύτταρο Α, ςε γουανύνη (G).                                                  
γ. Αν το ςυνολικό DNA του κυττϊρου Α ϋχει μϋγεθοσ 12.000 ζεύγη 
βϊςεων, να υπολογύςετε πόςα πλαςμύδια υπϊρχουν ςτο 
ςυγκεκριμϋνο κύτταρο. Δύνεται ότι μϋςο μϋγεθοσ ενόσ πλαςμιδύου 
εύναι 1.000 ζεύγη βϊςεων.                                                                                          
δ. Τα κύτταρα Α και Β, τοποθετούνται ςτο ύδιο θρεπτικό υλικό, το 
οπούο περιϋχει ςτη ςύςταςη του τα αντιβιοτικϊ αμπικιλύνη και 
καναμυκύνη. Σε κϊποιο από τα κύτταρα που επιβύωςαν, παρουςύα 
των δυο αντιβιοτικών, ϋγινε ανϊλυςη του γονιδιώματοσ του. Η 
ανϊλυςη ϋδειξε ότι ςτο κύτταρο αυτό το γονιδύωμα εύχε μϋγεθοσ 
10.100 ζεύγη βϊςεων. Με δεδομϋνο ότι τα κύτταρα Α και Β 
περιεύχαν, κατϊ την τοποθϋτηςη τουσ ςτο ύδιο θρεπτικό υλικό, την 
ύδια ποςότητα DNA, ςτο κυτταρόπλαςμϊ τουσ, να βρεύτε το μϋγεθοσ 
του ςυνολικού DNA που υπϊρχει ςτο κύτταρο που επιβιώνει 
παρουςύα και των δυο αντιβιοτικών.                                                                      
 
12. Δύνονται τϋςςερα διαφορετικϊ εύδη οργανιςμών Α, Β, Γ και Δ 
καθώσ και τα μόρια DNA ςτα χρωμοςώματα που απεικονύζονται 
ςτον καρυότυπο τουσ.                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                          

                                                                                                                                     
 
Να ςυμπληρώςετε τα κενϊ ςτον πύνακα με τα κατϊλληλα ςτοιχεύα.                       
                                                                                                                                      

13. Δύνεται το παρακϊτω τμόμα DNA ευκαρυωτικού κυττϊρου  το 

οπούο περιϋχει την   πληροφορύα για τη ςύνθεςη πεπτιδύου. Στο 

τμόμα αυτό περιϋχεται επύςησ μια θϋςη ϋναρξησ τησ αντιγραφόσ. 

5΄[A]…CCGAATGCTATTAGGACCGTCAGATTCTCTAATAGTTCCATAATTC…[B]  3΄ 
3΄    …GGCTTACGATAATCCTGGCAGTCTAAGAGATTATCAAGGTATTAAG…     5΄ 

 



Σε μια από τισ  θϋςεισ Α και Β υπϊρχει  ςυγκεκριμϋνη αλληλουχύα 
αζωτούχων βϊςεων που αποτελεύ τμόμα  αμετϊφραςτησ  περιοχόσ  
του ςυγκεκριμϋνου γονιδύου και η οπούα εύναι απαραύτητη για την 
ϋναρξη τησ μετϊφραςησ. Το τμόμα του rRNA που ςυμμετϋχει ςτο 
ςχηματιςμό του ςύμπλοκου ϋναρξησ τησ πρωτεώνοςύνθεςησ κατϊ τη 
ςύνθεςη του πεπτιδύου, που κωδικοποιεύ  το παραπϊνω τμόμα DNA, 
ϋχει την αλληλουχύα: 
                                       rRNA    3΄ …GUUAAUC… 5΄   
Επύςησ τα πρωταρχικϊ τμόματα που ςχηματύζονται κατϊ την 
αντιγραφό του  ςυγκεκριμϋνου τμόματοσ DNA εύναι τα τϋςςερα 
παρακϊτω: 
1.5΄AAUGCU 3΄ 
2.5΄AGAUUC 3΄ 
4.5΄GGAACU 3΄ 
5.5΄GACGGU 3΄ 
α. Να υποδεύξετε με βϋλη τα τμόματα ςτο παραπϊνω τμόμα DNA που 
αντιγρϊφονται ςυνεχώσ και τα τμόματα που αντιγρϊφονται 
αςυνεχώσ. 
β. Να υπογραμμύςετε τα νουκλεοτύδια που θα ςυνδεθούν με 
φωςφοδιεςτερικό δεςμό από το ϋνζυμο DNA δεςμϊςη. 
γ. Να εντοπύςετε το εςώνιο που περιϋχεται ςτο παραπϊνω τμόμα 
DNA. Δύνονται τα αντικωδικόνια των tRNA με τη ςειρϊ που ειςόλθαν 
ςε κϊθε ριβόςωμα που πόρε μϋροσ ςτη μετϊφραςη.  
3΄UAC 5΄, 3΄CUU 5΄, 3΄GAU 5΄,  3΄AAU 5΄,  3΄CCU 5΄,  3΄GCC 5΄,  3΄AGG 5΄ 
δ. Το τμόμα αυτό του  DNA πρόκειται να κλωνοποιηθεύ ςε βακτόρια 
προκειμϋνου να γύνει παραγωγό του πεπτιδύου ςε μεγϊλη ποςότητα. 
Να γρϊψετε  το τμόμα του γονιδύου που πρόκειται να ενςωματωθεύ 
ςτο πλαςμύδιο που θα χρηςιμοποιηθεύ ωσ φορϋασ κλωνοπούηςησ. 
Να γρϊψετε επύςησ  τα μονόκλωνα ϊκρα  που πρϋπει να ϋχει το 
τμόμα DNA, που θα ενςωματωθεύ ςτο πλαςμύδιο, που χρηςιμο-
ποιεύται ωσ φορϋασ κλωνοπούηςησ, αν αυτό  μπορεύ να κοπεύ  ςε μια 
μόνο θϋςη από την περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη  BamHI η οπούα 
κόβει μεταξύ G και G την αλληλουχύα: 
5΄GGATCC 3΄ 
3΄CCTAGG 5΄ 
 
14. Το παρακϊτω τμόμα μορύου DNA αποτελεύ γονύδιο που 
κωδικοποιεύ ϋνζυμο του μεταβολιςμού. 
                   5΄ TGCAAATGAATTCTCCAAATAACTAGCGTAC  3΄ 
                   3΄ ACGTTTACTTAAGAGGTTTATTGATCGCATG 5΄ 
Το ϋνζυμο αυτό μετατρϋπει την ουςύα Χ, που υπϊρχει ςε αρκετϊ 
τρόφιμα, ςε μια ϊλλη ουςύα Τ. 



Αςθενό ϊτομα  δεν εκδηλώνουν ςυμπτώματα  όταν  καταναλώνουν  
τροφϋσ που δεν περιϋχουν την ουςύα Χ. Το φυςιολογικό γονύδιο 
παρϊγει 100 μονϊδεσ του ςυγκεκριμϋνου ενζύμου.   
 Στο γενεαλογικό δϋνδρο αναπαριςτώνται τα μϋλη μιασ οικογϋνειασ 
ςτην οπούα εμφανύζεται η  μεταβολικό αςθϋνεια που οφεύλεται ςτην 
ϋλλειψη του εν λόγω ενζύμου.  
 

                                
 
Από όλα τα μϋλη τησ οικογϋνειασ λαμβϊνονται δεύγματα αύματοσ  τα 
οπούα χρηςιμοποιούνται για την μϋτρηςη τησ ςυγκϋντρωςησ  του 
ενζύμου. Από τισ μετρόςεισ που πραγματοποιόθηκαν πόραμε τα 
παρακϊτω αποτελϋςματα 
Άτομο                           Μονάδεσ ενζύμου  
Ι1.                                                   0 
Ι2 .                                                50 
ΙΙ1.                                               50 
ΙΙ2.                                                  0 
ΙΙ3                                              100 
 
Επύςησ ελόφθηςαν  και  τμόματα DNA, από τα ςυγκεκριμϋνα ϊτομα,  
τα οπούα περιϋχουν τα γονύδια που ελϋγχουν τη ςυγκεκριμϋνη 
αςθϋνεια και επεξεργϊζονται με το ϋνζυμο EcoRI.  
α. Να γρϊψετε το προώόν μεταγραφόσ του παραπϊνω τμόματοσ DNA 
καθώσ τα αντικωδικόνια των tRNA με τη ςειρϊ που παύρνουν μϋροσ 
ςτη ςύνθεςη του ςυγκεκριμϋνου ενζύμου; Να αιτιολογόςετε την 
απϊντηςό ςασ.  
β. Ποιον τύπο κληρονομικότητασ ακολουθεύ η ςυγκεκριμϋνη 
αςθϋνεια και γιατύ; Να αιτιολογόςετε την απϊντηςη ςασ με 
κατϊλληλεσ διαςταυρώςεισ. 
γ . Με δεδομϋνο ότι μόνο το ϋνα από τα δυο αλληλόμορφα, που 
ελϋγχουν τη ςύνθεςη του ενζύμου, μπορεύ να κοπεύ με την 
περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη EcoRI, να βρεύτε πόςα κομμϊτια 
διαφορετικού μόκουσ θα προκύψουν από την επύδραςη τησ EcoRI 
ςτα τμόματα DNA που απομονώθηκαν. Να αιτιολογόςετε την 
απϊντηςό ςασ. 



δ. Ένα τϋταρτο παιδύ των γονϋων Ι-1, Ι-2 εύναι ανευπλοειδικό και  
παρϊγει  50 μονϊδεσ του ενζύμου; Ποιοσ εύναι ο γονότυποσ αυτού 
του παιδιού και γιατύ; 
 
15. Σε ϋνα φυτό το κύτρινο χρώμα του καρπού ελϋγχεται από το 
αλληλόμορφο Α και το κόκκινο χρώμα του καρπού από το 
αλληλόμορφο α. Η μεγϊλη περιεκτικότητα του καρπού ςε υδατ-
ϊνθρακεσ ελϋγχεται από το αλληλόμορφο Β και η μικρό 
περιεκτικότητα ςε υδατϊνθρακεσ από το αλληλόμορφο β. Από τη 
διαςταύρωςη δυο φυτών Κ και Λ προϋκυψαν ςτην F1 γενιϊ  48 φυτϊ 
με καρπό κύτρινο και μεγϊλη περιεκτικότητα ςε υδατϊνθρακεσ και 
49 φυτϊ με καρπό κύτρινο και μικρό περιεκτικότητα ςε 
υδατϊνθρακεσ. Ποιοι εύναι οι πιθανού γονότυποι και φαινότυποι των 
φυτών Κ και Λ; Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 
 
16. Δύνεται το παρακϊτω πλαςμύδιο  
 

               
    
το οπούο πρόκειται να χρηςιμοποιηθεύ ωσ φορϋασ κλωνοπούηςησ. Το 
πλαςμύδιο περιϋχει, μεταξύ ϊλλων,  δύο  γονύδια Γ1 και Γ2. Στην 
εικόνα υποδεικνύεται η θϋςη του υποκινητό για κϊθε γονύδιο. Η 
αλληλουχύα Ι αποτελεύ τμόμα τησ κωδικοποιούςασ αλληλουχύασ του  
γονιδύου Γ1  το οπούο προςδύδει, ςτα μεταςχηματιςμϋνα βακτόρια, 
ανθεκτικότητα ςτο αντιβιοτικό αμπικιλύνη. Η γενετικό πληροφορύα 
ςτο γονύδιο Γ1 περιϋχεται ςτην αλυςύδα β.  

               
 
Το γονύδιο Γ2 αποτελεύ γονύδιο ανθεκτικότητασ ςτο  αντιβιοτικό 
ςτρεπτομυκύνη και ϋχει την αλληλουχύα: 
 



 
Στο πλαςμύδιο πρόκειται να ενςωματωθεύ το γονύδιο Γ3 το οπούο 
κωδικοποιεύ ϋνα πεπτύδιο με φαρμακευτικό δρϊςη. Για το ςκοπό 
αυτό εύναι διαθϋςιμεσ  τρεισ  περι-οριςτικϋσ  ενδονουκλεϊςεσ η 
BamHI,η EcoRI και η BglII.Οι αλληλουχύεσ που κόβουν οι 
ενδονουκλεϊςεσ BamHI  και BglII εύναι:  
 
                       ΒamHI                                                      BglII 
                 5΄ GGATCC 3΄                                       5΄AGATCT 3΄ 
                 3΄ CCTAGG 5΄                                       3΄TCTAGA 5΄ 
 
Στην εικόνα απεικονύζεται τμόμα του γονιδύου Γ3, η  διεύθυνςη προσ 
την οπούα  μεταγρϊφεται και οι θϋςεισ ςτισ οπούεσ κόβεται από τισ 
ενδονουκλεϊςεσ EcoRI, BglII και BamHI. 
        

      
 
α. Σε ποια από τισ αλυςύδεσ α και β του πλαςμιδύου βρύςκεται η 
κωδικό αλυςύδα του γονιδύου Γ2;  
β. Πωσ μπορούμε να επιτύχουμε την ενςωμϊτωςη του γονιδύου Γ3 ςε 
όλα τα πλαςμύδια με το ςωςτό προςανατολιςμό; 
γ. Ποιο  αντιβιοτικό πρϋπει να περιϋχεται  ςτο θρεπτικό υλικό των 
βακτηρύων – ξενιςτών ώςτε, μετϊ το μεταςχηματιςμό τουσ με 
αναςυνδυαςμϋνα πλαςμύδια, να  γύνει  επιλογό των μεταςχημα-
τιςμϋνων βακτηρύων; 
δ. Σε ποια από τισ αλυςύδεσ α και β του πλαςμιδύου θα ενςωματωθεύ 
η κωδικό αλυςύδα του γονιδύου Γ3;  Ποια από τα ελεύθερα ϊκρα Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ και ΙV,  του γονιδύου Γ3 θα ςυνδεθούν  με την αλληλουχύα του 
υποκινητό Τ3; 
ε. Ποια εύναι η αλληλουχύα των αμινοξϋων που αναμϋνεται να 
παραχθεύ, από το τμόμα του γονιδύου Γ3, ςτα μεταςχηματιςμϋνα 
βακτόρια; 
 



17. Σε ϋνα  ζευγϊρι ο ϊνδρασ, ηλικύασ  45 ετών πϊςχει από 
εκφυλιςτικό μονογονιδιακό νόςο του νευρικού ςυςτόματοσ. Η νόςοσ 
αυτό εκδηλώνεται μετϊ την ηλικύα των 40 ετών. Η γυναύκα   που 
εύναι 40 ετών δεν ϋχει εμφανύςει κανϋνα από τα ςυμπτώματα με τα 
οπούα εκδηλώνεται η νόςοσ ςτα αρχικϊ ςτϊδια. Η γυναύκα κυοφορεύ  
δύδυμα ϋμβρυα  διαφορετικού φύλου. Η γυναύκα υποβϊλλεται ςε 
προγεννητικό ϋλεγχο. Για το λόγο αυτό λαμβϊνονται εμβρυώκϊ 
κύτταρα από κϊθε ϋμβρυο. Από τα κύτταρα αυτϊ απομονώνεται  το  
DNA και λαμβϊνονται τα χρωμοςωμικϊ τμόματα ςτα οπούα 
εδρϊζεται το παθολογικό αλληλόμορφο που προκαλεύ τη νόςο. Τα 
χρωμοςωμικϊ τμόματα αποδιατϊςςονται και αναμειγνύονται με 
κατϊλληλο ανιχνευτό που υβριδοποιεύ το παθολογικό  αλληλόμορφο.  
Από την εξϋταςη προκύπτει ότι ςτο DNA του αρςενικού εμβρύου ο 
ανιχνευτόσ υβριδοπούηςε το παθολογικό αλληλόμορφο μια φορϊ ςε 
αντύθεςη με το DNA του θηλυκού εμβρύου ςτο οπούο παρα-
τηρόθηκαν δυο υβριδοποιόςεισ. Οι ειδικού ενημερώνουν τουσ γονεύσ, 
με βϊςη τα αποτελϋςματα του προ-γεννητικού ελϋγχου,  ότι μόνο το 
θηλυκό ϋμβρυο ςτο μϋλλον θα εμφανύςει την νόςο.  
α. Πωσ κληρονομεύται η ςυγκεκριμϋνη νόςοσ και ποιοι εύναι 
γονότυποι των γονϋων  και των εμβρύων;  
β. Ποια πιθανότητα υπϊρχει ϋνα επόμενο παιδύ του ζευγαριού να 
εύναι αγόρι και να πϊςχει από τη νόςο; 
 
18. Σε μια οικογϋνεια καταγρϊφονται  πολλαπλϋσ αποβολϋσ οι 
οπούεσ οφεύλονται ςε μονογονιδιακό νόςο που προκαλεύται από την 
ϋλλειψη μιασ απαμινϊςησ (ϋνζυμο) ςτα κύτταρα του όπατοσ. Οι 
αποβολϋσ, που ϋχουν καταγραφεύ, γύνονται πριν τον 3ο μόνα τησ 
κύηςησ.  Όλα τα ϊτομα τησ οικογϋνειασ ϋχουν φυςιολογικό φαινό-
τυπο και καρυότυπο και  η κληρονομικότητα τησ νόςου εύναι 
ανεξϊρτητη από  το γονότυπο του εκϊςτοτε αρςενικού γονϋα. Ποιον 
τύπο κληρονομικότητασ ακολουθεύ η ςυγκεκριμϋνη νόςοσ; Να 
αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ κϊνοντασ τισ κατϊλληλεσ 
διαςταυρώςεισ. Δύνεται ότι από ιςτολογικϋσ εξετϊςεισ που 
διενεργόθηκαν  προκύπτει ότι τα νεκρϊ ϋμβρυα ϋχουν πϊντα φυςιο-
λογικό καρυότυπο.  
 
19. Από τη επαναλαμβανόμενεσ  διαςταυρώςεισ δυο εντόμων 
προϋκυψαν οι παρακϊτω απόγονοι: 
Αρςενικά:  
30 με φυςιολογικϊ μϊτια και ϊςπρα φτερϊ 
30 με φυςιολογικϊ μϊτια  και μαύρα φτερϊ  
30 με φυςιολογικϊ μϊτια και μαυροκύτρινα  φτερϊ 



30 με φυςιολογικϊ μϊτια και κύτρινα φτερϊ  
Θηλυκά: 
60 με φυςιολογικϊ μϊτια και ϊςπρα φτερϊ 
60 με φυςιολογικϊ μϊτια και μαύρα  φτερϊ 
60 με φυςιολογικϊ μϊτια και μαυροκύτρινα φτερϊ  
60 με φυςιολογικϊ μϊτια και κύτρινα φτερϊ 
Ποιον τύπο κληρονομικότητασ ακολουθεύ κϊθε χαρακτόρασ; Να 
κϊνετε τη ςχετικό διαςταύρωςη.  
 
20. Στο παρακϊτω γενεαλογικό δϋνδρο αναπαριςτώνται τα μϋλη  
μιασ οικογϋνειασ Α ςτην οπούα υπϊρχει οικογενειακό ιςτορικό 
μονογονιδιακόσ αςθϋνειασ τα ςυμπτώματα τησ οπούασ εκδηλώ-
νονται μόνο όταν τα αςθενό ϊτομα λϊβουν μϋςα από τη διατροφό 
τουσ μια ςυγκεκριμϋνη ουςύα. 
 

                                                               
 
Tο φυςιολογικό αλληλόμορφο του γονιδύου που προκαλεύ  τη ςυγκε-
κριμϋνη νόςο βρύςκεται ςτο ϊκρο του χρωμοςώματοσ, και ϋχει την 
αλληλουχύα: 
 
                       

 
 
Μϋχρι ςόμερα ϋχουν εντοπιςτεύ δυο διαφορετικϋσ μεταλλϊξεισ ςτο 
ςυγκεκριμϋνο γονύδιο. 
Ένα από τα δυο παθολογικϊ  αλληλόμορφα ϋχει προϋλθει από 
αντικατϊςταςη μιασ βϊςησ  και παρϊγει μεταλλαγμϋνο πεπτύδιο το 
οπούο ϋχει τρύα  επιπλϋον αμινοξϋα ενώ  εύναι παρόντα όλα τα 
αμινοξϋα του φυςιολογικού πεπτιδύου. Τα ϊτομα ΙΙ-2 και ΙΙ-3 τησ 



οικογϋνειασ θϋλουν να αποκτόςουν παιδύ. Για να διαπιςτώςουν αν 
πϊςχουν από   τη νόςο τα   άτομα Ι-1, Ι-2,  ΙΙ-2,  
ΙΙ-3 υποβϊλλονται ςε εξετϊςεισ. Λαμβϊνονται τμόματα DNA, από τα 
ςωματικϊ κύτταρα των ατόμων αυτών,  ςτα οπούα υπϊρχουν τα 
αλληλόμορφα γονύδια που ελϋγχουν τη νόςο. Στα τμόματα αυτϊ 
πρόκειται να γύνει επύδραςη  με περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη. Οι 
περιοριςτικϋσ ενδονουκλεϊςεσ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 
εύναι  η SalI και η EcoRI. 
Η SalI τϋμνει το DNA ςτην αλληλουχύα  
5΄GTCGAC 3΄                  
3΄CAGCTG 5΄ 
μεταξύ G και Σ ςε κϊθε νουκλεοτιδικό αλυςύδα. 
α. Ποια μετϊλλαξη ευθύνεται για τη ςυγκεκριμϋνη νόςο; 
β. Ποια περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη χρηςιμοποιόθηκε κατϊ την  
εξϋταςη; 
γ. Η χρόςη τησ κατϊλληλησ περιοριςτικόσ ενδονουκλεϊςησ επύ των 
τμημϊτων DNA που απομονώθηκαν από τα αντύςτοιχα ϊτομα ϋδωςε 
τα παρακϊτω αποτελϋςματα 
 
Εξεταζόμενο άτομο                 Σμήματα DNA διαφορετικού 
                                                                       μήκουσ μετά  την 
                                         επίδραςη περιοριςτικήσ ενδονουκλεάςησ. 
Ι-1                                                                                                           2 
Ι-2                                                                                                           3 
ΙΙ-2                                                                                                          1 
ΙΙ-3                                                                                                          3 
 
Με βϊςη τα αποτελϋςματα του πύνακα να βρεύτε  την πιθανότητα  τα 
ϊτομα ΙΙ-2 και ΙΙ-3 να αποκτόςουν φυςιολογικούσ απογόνουσ. 
Δύνεται ότι οι φαινότυποι και οι γονότυποι των ςυζύγων ΙΙ-1 και ΙΙ-4  
εύναι ϊγνωςτοι. 
δ. Από τα μϋλη  μιασ ϊλλησ οικογϋνειασ Β, που επύςησ εμφανύζεται η 
ύδια νόςοσ, απομονώθηκε το υπεύθυνο παθολογικό αλληλόμορφο το 
οπούο προόλθε από διαφορετικό μετϊλλαξη. Το αλληλόμορφο αυτό 
τϋμνεται από την περιοριςτικό ενδονουκλεϊςη HindIII η όποια 
αναγνωρύζει και κόβει ςτο δύκλωνο DNA την αλληλουχύα: 
5΄ΑΑGCTT 3΄ 
3΄TTCGAA 5΄ 
Τα ϊτομα  τησ οικογϋνειασ Β που πϊςχουν από τη νόςο εμφανύζουν 
όπια ό βαριϊ ςυμπτώματα ςε ςχϋςη με τα ϊτομα τησ πρώτησ 
οικογϋνειασ και γιατύ; 



ε. Σε ζυγωτό κύτταρο που προϋκυψε από τουσ γονεύσ ΙΙ-1και ΙΙ-2 
εντοπύςτηκε το παθολογικό αλληλόμορφο που ευθύνεται για τη 
νόςο τησ οικογϋνειασ Α. Το τμόμα του χρωμοςώματοσ  που περιϋχει 
το παθολογικό αλληλόμορφο μετατοπύζεται και ςυνδϋεται ςτο ϊκρο  
ενόσ από τα χρωμοςώματα του ζεύγουσ 18. Το ϊτομο που προϋκυψε 
από το ζυγωτό αυτό εύναι θηλυκό  και αποκτϊ με  ϊτομο  που ϋχει 
φυςιολογικό καρυότυπο και φαινότυπο ϋνα παιδύ. Τι πιθανότητα 
υπϊρχει το παιδύ αυτό να μην εμφανύςει τη νόςο; 
 
21.Έςτω ϋνα γονύδιο το οπούο προκαλεύ μια μονογονιδιακό νόςο του 
μεταβολιςμού. Το γονύδιο αυτό φϋρει ςε κϊποιο από τα εξώνια του 
την αλληλουχύα που αναγνωρύζει και κόβει το ϋνζυμο ΕcoRΙ. 
Απομονώνονται τμόματα DΝΑ, από ςωματικϊ κύτταρα 
φυςιολογικών και αςθενών ατόμων, που περιϋχουν το ςυγκεκριμϋνο 
εξώνιο και επωϊζονται με ΕcoRΙ. Η ανϊλυςη ϋδωςε τα παρακϊτω 
αποτελϋςματα: 
- Όταν το γενετικό υλικό των φυςιολογικών θηλυκών ατόμων 
επωαςτεύ με EcoRΙ προκύπτουν τμόματα DΝΑ μόκουσ 800 ζευγών 
βϊςεων, ό τμόματα με μόκοσ 800 ζεύγη βϊςεων, 300 ζεύγη βϊςεων 
και 500 ζεύγη βϊςεων. 
- Όταν γενετικό υλικό από αςθενό θηλυκϊ ϊτομα επωαςτεύ με ΕcoRΙ 
προκύπτουν κομμϊτια με μόκη 300 ζεύγη βϊςεων και 500 ζεύγη 
βϊςεων. 
- Όταν το γενετικό υλικό φυςιολογικών αρςενικών ατόμων 
επωαςτεύ με ΕcoRΙ προκύπτουν πϊντα τμόματα μόκουσ 800 ζευγών 
βϊςεων. 
- Όταν το γενετικό υλικό των αρςενικών ατόμων που πϊςχουν, 
επωαςτεύ με ΕcoRΙ προκύπτουν πϊντα τμόματα μόκουσ 300 και 500 
ζευγών βϊςεων. 
Πώσ κληρονομεύται η αςθϋνεια; Ποιοσ εύναι ο γονότυποσ των 
φυςιολογικών ατόμων και ποιοσ ο γονότυποσ των ατόμων που 
πϊςχουν; 
 

22. Σε ϋνα γεννητικό κύτταρο του εντόμου Drosophila melanogaster 
υπϊρχουν 8 χρωμοςώματα. Το κύτταρο αυτό διαιρεύται με μύτωςη. 
α. Πόςα μόρια DΝΑ θα υπϊρχουν ςτο κύτταρο αυτό ςτο ςτϊδιο τησ 
μετϊφαςησ; 
β. Ένα από τα θυγατρικϊ κύτταρα, που προϋκυψαν από τη μύτωςη, 
ςτη ςυνϋχεια επιτελεύ μειωτικό διαύρεςη. Να βρεύτε πόςα μόρια DΝΑ 
και πόςα χρωμοςώματα θα υπϊρχουν φυςιολογικϊ ςε κϊθε 
θυγατρικό κύτταρο ςτο τϋλοσ τησ 1ησ  μειωτικόσ διαύρεςησ. 



γ. Αν κατϊ τη διϊρκεια τησ 2ησ μειωτικόσ διαύρεςησ, ςτο ϋνα από τα 
δύο κύτταρα, ςυμβεύ μη διαχωριςμόσ, ςε κϊποιο χρωμόςωμα, να 
βρεύτε πόςα μόρια DΝΑ θα υπϊρχουν ςε κϊθε γαμϋτη. 
 

23. Δύνεται η μύα από τισ δύο αλυςύδεσ ενόσ μορύου DΝΑ, ςτο οπούο 
ϋχει ξεκινόςει η διαδικαςύα τησ αντιγραφόσ. 
 
. . .ΣCCGTUCAGUAAC                CGΑΣΣUGUGCUΑGU. . . 
. . .ΑGGCΑΑGΣCΑΣΣGΑΑΣCCΑGCΣΑΑΑCΑCGΑΣCΑ. . . 
 
α. Να ςημειώςετε τα 5΄ και 3΄ ϊκρα κϊθε νουκλεοτιδικόσ αλυςύδασ. 
β. Ποιο ϋνζυμο δρα αυτό τη ςτιγμό, ςτην παραπϊνω αλυςύδα και 
ποιεσ λειτουργύεσ θα επιτελϋςει; 
γ. Σε ποιεσ θϋςεισ θα δρϊςει η DΝΑ δεςμϊςη και για ποιο λόγο; 
 
24. Ένα ϋμβρυο, μετϊ από  τη διενϋργεια προγεννητικού  ελϋγχου  
διαπιςτώνεται ότι  εμφανύζει   ςτο γενετικό του υλικό τριςωμύα του 
16ου, χρωμοςώματοσ.  
α. Αν τα γονύδια που κωδικοποιούν τισ α-πολυπεπτιδικϋσ αλυςύδεσ 
τησ αιμοςφαιρύνησ Α εδρϊζονται ςτο 16ο  χρωμόςωμα, να εξηγόςετε 
πόςα γονύδια περιϋχει ϋνα ςωματικό κύτταρο αυτού του ατόμου, ςτη 
μετϊφαςησ τησ μύτωςησ, για τη ςύνθεςη τησ αιμοςφαιρύνησ Α. 
β. Έςτω ότι κατϊ 1η  μειωτικό διαύρεςη ενόσ φυςιολογικού 
ανθρώπινου κυττϊρου ςυμβαύνει μη-διαχωριςμόσ των 
χρωμοςωμϊτων που εδρϊζονται τα γονύδια που κωδικοποιούν τισ β-
αλυςύδεσ τησ αιμοςφαιρύνησ Α.  Πόςα γονύδια που κωδικοποιούν   
την  αιμοςφαιρύνη Α υπϊρχουν ςε κϊθε  θυγατρικό κύτταρο που 
προϋκυψε   από τη ςυγκεκριμϋνη  μειωτικό διαύρεςη;  
Τα γονύδια που κωδικοποιούν τισ β-αλυςύδεσ τησ αιμοςφαιρύνησ 
εύναι αυτοςωμικϊ και δεν εδρϊζονται ςτο 16ο  χρωμόςωμα. 
 
25. Έςτω ϋνα πλαςμύδιο το οπούο χρηςιμοποιεύται ωσ φορϋασ 
κλωνοπούηςησ. Το πλαςμύδιο αυτό μπορεύ να κοπεύ τόςο με την 
ΕcoRΙ, όςο και την BglII. Οι αλληλουχύεσ βϊςεων Ι και ΙΙ περιϋχονται 
ςτο ςυγκεκριμϋνο πλαςμύδιο. 
 
5 ' GCAΑΑΣGΑΑΣΣCGΑΣC 3΄         αλληλουχία Ι 
3'  CGΣΣΣΑCΣΣΑΑGCΣΑG 5' 
 
5'  GCΑΑΑΣΑGΑΣCΣΑΑCGΑΣ  3'    αλληλουχία ΙΙ 
3 ' CGΣΣΣΑΣCΣΑGΑΣΣGCΣΑ  5΄ 
 



Η αλληλουχύα Ι αποτελεύ την θϋςη ϋναρξησ τησ αντιγραφόσ του 
πλαςμιδύου και η αλληλουχύα ΙΙ αποτελεύ τμόμα του γονιδύου 
ανθεκτικότητασ ςτο αντιβιοτικό πενικιλύνη. Το πλαςμύδιο διαθϋτει 
επύςησ ϋνα δεύτερο γονύδιο ανθεκτικότητασ ςτο αντιβιοτικό 
αμπικιλύνη. Στο πλαςμύδιο πρόκειται να ενςωματωθεύ η αλληλουχύα 
ΙΙΙ, η οπούα κωδικοποιεύ πεπτύδιο που προορύζεται για φαρμακευτικό 
χρόςη. 
 
Αλληλουχία III 
5 ' GΑΑΣ ΣCΑΣGΑGΑΣCΣ ΣΑGΑΑΑCGGΣ ΣCΑΣGΑΑΣΣCΑGΑΣCΣ  3' 
3 ' CΣΣΑΑGΣΑCΣ CΣΑGΑΑΣCΣ Σ Σ GCCΑΑGΣΑCΣΣΑΑGΣCΣΑGΑ  5' 
 
Το φαρμακευτικό πεπτύδιο που αναμϋνεται να παραχθεύ εύναι το 
ακόλουθο: 
 
     Η2Ν - μεθειονίνη - αςπαραγίνη - αργινίνη - φαινυλαλανίνη - CΟΟΗ. 
 

Από το DΝΑ των βακτηρύων ξενιςτών απομόνωςαν και μύα τϋταρτη 
αλληλουχύα βϊςεων (αλληλουχύα ΙV). 
 
3' ΣCΑΣGΣΑΑΣΑΑGGGΑΑCGGΣΑΣ 5'     αλληλουχία ΙV 
5' ΑGΣΑCΑΣΣΑΣΣCCCΣΣGCCΑΣΑ  3' 
 
     Διεύθυνςη μεταγραφόσ 
 
Στα μεταςχηματιςμϋνα, με το αναςυνδυαςμϋνο πλαςμύδιο, βακτόρια 
διαπιςτώθηκε ότι κατϊ την ϋκφραςη τησ αλληλουχύασ ΙΙΙ, 
χρηςιμοποιόθηκε ϋνα μόριο   tRΝΑ το οπούο ςχηματύζεται από την 
αλληλουχύα ΙV. Στην αλληλουχύα ΙV εύναι υπογραμμιςμϋνη η 
αλληλουχύα που αντιςτοιχεύ ςτο αντικωδικόνιο του ςυγκεκριμϋνου 
tRΝΑ, ενώ υποδεικνύεται και η διεύθυνςη μεταγραφόσ. 
Με βϊςη τα παραπϊνω, να βρεύτε: 
α. Ποια ενδονουκλεϊςη εύναι κατϊλληλη για τη δημιουργύα του 
αναςυνδυαςμϋνου πλαςμιδύου και ποιο αντιβιοτικό πρϋπει να 
χρηςιμοποιηθεύ για την επιλογό των μεταςχηματιςμϋνων 
βακτηρύων; 
β. Τισ πιθανϋσ αλληλουχύεσ βϊςεων του τμόματοσ του πλαςμιδύου 
μετϊ την ενςωμϊτωςη τησ αλληλουχύασ ΙΙΙ. 
γ. Ποιο αμινοξύ μεταφϋρει το tRΝΑ που προκύπτει από τη 
μεταγραφό τησ αλληλουχύασ ΙV και πόςοι δεςμού υδρογόνου ϋχουν 
ςπϊςει, μεταξύ του mRΝΑ και των tRΝΑ, κατϊ την εύςοδο αυτού του 



tRΝΑ ςτο ριβόςωμα; Δύνεται αλληλουχύα που αναγνωρύζει και κόβει 
η BglII η  
5΄AGATCT 3΄ 
3΄TCTAGA 5΄ 
Η BglII  κόβει κϊθε αλυςύδα του DNA μεταξύ Α και G. 
 
26. Σε μια οικογϋνεια εμφανύζονται δύο κληρονομικϋσ αςθϋνειεσ Α 
και Β. Για τη μελϋτη του τρόπου κληρονομικότητασ των δύο αυτών 
αςθενειών, απομονώθηκαν τμόματα DΝΑ, που περιϋχουν το 
φυςιολογικό και το παθολογικό αλληλόμορφο για κϊθε αςθϋνεια, 
από ςωματικϊ κύτταρα δύο ςυζύγων τησ οικογϋνειασ, ενόσ ϊνδρα 
που πϊςχει μόνο από την αςθϋνεια Α και μιασ γυναύκασ που πϊςχει 
μόνο από την αςθϋνεια Β. Τα χρωμοςωμικϊ τμόματα τοποθετόθηκαν 
ςε κατϊλληλο περιβϊλλον υβριδοπούηςησ, παρουςύα κατϊλληλων 
ανιχνευτών, για τον εντοπιςμό των παθολογικών αλληλόμορφων. Η 
ανϊλυςη ϋδειξε δύο υβριδοποιόςεισ του γονιδύου που προκαλεύ την 
αςθϋνεια Α ςτα χρωμοςώματα του 3ου ζεύγουσ του ϊνδρα και μια 
υβριδοπούηςη του γονιδύου που προκαλεύ την αςθϋνεια Β ςτα 
χρωμοςώματα του 16ου ζεύγουσ τησ γυναύκασ. 
α. Πώσ κληρονομεύται η αςθϋνεια Α και πώσ η αςθϋνεια Β; Ποιοι εύναι 
οι πιθανού γονότυποι του ϊνδρα και τησ γυναύκασ  του; 
β. Από το γϊμο δύο ϊλλων ατόμων τησ οικογϋνειασ αυτόσ 
γεννόθηκαν δύο παιδιϊ, ϋνα που αγόρι που πϊςχει μόνο από την 
αςθϋνεια Β και ϋνα κορύτςι που πϊςχει και από τισ δύο αςθϋνειεσ. Αν 
μόνο ο πατϋρασ, των παιδιών αυτών, πϊςχει από την αςθϋνεια Α, 
1. ποιοι εύναι οι πιθανού γονότυποι του ϊνδρα, τησ γυναύκασ και των 
παιδιών; Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 
2. Ποια πιθανότητα υπϊρχει ϋνα επόμενο παιδύ αυτού του ζευγαριού 
να γεννηθεύ απόλυτα φυςιολογικό; Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό 
ςασ. 
3. Σε ϋνα ϊλλο παιδύ του ύδιου ζευγαριού, που πϊςχει μόνο από την 
αςθϋνεια Β, διαπιςτώθηκε μύα υβριδοπούηςη για το παθολογικό 
αλληλόμορφο που προκαλεύ την αςθϋνεια Β, ενώ το ϊτομο αυτό 
εμφανύζει ςτον καρυότυπο του τριςωμύα του 16ου  χρωμοςώματοσ. 
Από την ανϊλυςη του DΝΑ των χρωμοςωμϊτων 16 του παιδιού 
βρϋθηκαν τρεισ διαφορετικϋσ αλληλουχύεσ βϊςεων DΝΑ. Ποιοσ εύναι 
ο γονότυποσ του παιδιού για τη ςυγκεκριμϋνη αςθϋνεια και ςε ποιο 
γονϋα ςυνϋβη ο μη-διαχωριςμόσ; 
 
27. Από τη διαςταύρωςη θηλυκών ποντικών με κύτρινο χρώμα 
ςώματοσ και μεςαύου μεγϋθουσ πόδια με αρςενικϊ που εύχαν επύςησ 
κύτρινο χρώμα ςώματοσ και κανονικϊ πόδια γεννόθηκαν 



 
10 θηλυκϊ με μαύρο χρώμα και κανονικϊ πόδια, 
10 θηλυκϊ με μαύρο χρώμα και μϋςου μεγϋθουσ πόδια, 
20 θηλυκϊ με κύτρινο χρώμα και κανονικϊ πόδια, 
20 θηλυκϊ με κύτρινο χρώμα και μϋςου μεγϋθουσ πόδια. 
10 αρςενικϊ με μαύρο τρύχωμα και κανονικϊ πόδια 
20 αρςενικϊ με κύτρινο ςώμα και κανονικϊ πόδια. 
 
Αν τα γονύδια που ελϋγχουν τα δύο αυτϊ χαρακτηριςτικϊ εύναι 
ανεξϊρτητα, να εξηγόςετε γιατύ προκύπτει φαινοτυπικό αναλογύα 
διαφορετικό από την αναμενόμενη φαινοτυπικό αναλογύα 9:3:3: 1; 
Δύνεται ότι ο φαινότυποσ «μϋςου μεγϋθουσ πόδια» εμφανύζεται μόνο 
ςτα θηλυκϊ ϊτομα. 
 

28. Ένασ ϊνδρασ φϋρει ςτο γονιδύωμϊ του μια αμοιβαύα μετατόπιςη 
μεταξύ των χρωμοςωμϊτων 3 και 11. Ο ϊνδρασ αυτόσ πρόκειται να 
αποκτόςει απογόνουσ με γυναύκα τησ οπούα ο καρυότυποσ εύναι 
φυςιολογικόσ. Τι ποςοςτό των απογόνων θα εμφανύζει φυςιολογικό 
καρυότυπο και τι ποςοςτό θα εμφανύζει φυςιολογικό φαινότυπο; 
Τι χρωμοςωμικϋσ μεταλλϊξεισ θα φϋρουν ςτο γονιδύωμϊ τουσ οι 
απόγονοι αυτού του ζευγαριού; 
 

29. Σε ϋνα ζώο μελετϊμε την κληρονομικότητα δύο διαφορετικών 
χαρακτόρων, που ελϋγχονται από ανεξϊρτητα γονύδια. 
Από τη διαςταύρωςη δύο ατόμων με φαινότυπο κοντϊ πόδια και 
καφϋ χρώμα ςώματοσ, πόραμε ςτην F1  γενιϊ: 
● απογόνουσ με κοντϊ πόδια και καφϋ χρώμα, 
● απογόνουσ με κοντϊ πόδια και κύτρινο χρώμα, 
● απογόνουσ με κανονικϊ πόδια και καφϋ χρώμα, 
● απόγονουσ με κανονικϊ πόδια και κύτρινο χρώμα. 
Όλα τα ϊτομα με κοντϊ πόδια υποβλόθηκαν ςε διαςταύρωςη 
ελϋγχου. Κϊθε διαςταύρωςη ελϋγχου ϋδινε ϋνα τουλϊχιςτον απόγονο 
με φαινότυπο κανονικϊ πόδια. 
Να εξηγόςετε τον τρόπο με τον οπούο κληρονομεύται κϊθε 
χαρακτόρασ και να κϊνετε τη διαςταύρωςη. 
 
30. Στα ςωματικϊ κύτταρα των ποντικών υπϊρχουν 40 
χρωμοςώματα. Ένασ αρςενικόσ ποντικόσ Α με καφϋ τρύχωμα 
διαςταυρώνεται με ϋνα ποντικό Β με λευκό τρύχωμα και όλοι οι 
απόγονοι που προκύπτουν εύναι καφϋ. Το γονύδιο που ελϋγχει το 
χρώμα ςτα ποντύκια εδρϊζεται ςτο 18o  χρωμόςωμα. 



α. Από τη διαςταύρωςη του ποντικού Α με ϋναν ϊλλο λευκό ποντικό 
Γ, προϋκυψε μεταξύ των απογόνων, ϋνα λευκό ποντύκι Δ. Από την 
ανϊλυςη των DΝΑ των χρωμοςωμϊτων του 18oυ ζεύγουσ ςτο 
ποντικό Δ, διαπιςτώθηκαν ςτα χρωμοςώματα αυτϊ δύο 
διαφορετικϋσ αλληλουχύεσ DΝΑ. Να αιτιολογόςετε το φαινότυπο του 
ποντικού Δ. 
β. Ο ποντικόσ Δ ϋχει ςτον πυρόνα των κυττϊρων του περιςςότερο 
DΝΑ μητρικόσ ό πατρικόσ προϋλευςησ; Να αιτιολογόςετε την 
απϊντηςό ςασ. Ποια μόρια DΝΑ ενόσ ςωματικού κυττϊρου του 
ποντικού Δ εύναι ύδια με αυτϊ του γονϋα, ο οπούοσ του κληροδότηςε 
τη μεγαλύτερη ποςότητα DΝΑ; 
γ. Αν ο ποντικόσ Δ εύναι αρςενικόσ, να εξηγόςετε ποια γονύδια 
μπορούν να εκδηλωθούν πϊντα ςτο φαινότυπό του; 
 
31. Σε ϋνα ανθρώπινο ζυγωτό, το χρωμόςωμα 21 μετατοπύζεται 
ολόκληρο ςτο χρωμόςωμα 13. Το ζυγωτό αυτό αναπτύςςεται ςε 
ενόλικο ϊτομο. Αν το ϊτομο αυτό πρόκειται να αποκτόςει απογόνουσ 
με ϊτομο που εμφανύζει φυςιολογικό καρυότυπο και φαινότυπο, να 
βρεύτε τουσ φαινότυπουσ των απογόνων που αναμϋνεται να 
αποκτόςει. Τι ποςοςτό των απογόνων θα εμφανύζει φυςιολογικό 
καρυότυπο; Ποιεσ χρωμοςωμικϋσ ανωμαλύεσ θα εμφανύζουν οι 
απόγονοι με μη-φυςιολογικό καρυότυπο; 
 
32. Το χρώμα του ςώματοσ ςε κϊποιο ϋντομο εμφανύζεται με 
τϋςςερισ φαινοτυπικϋσ παραλλαγϋσ. Έχουν βρεθεύ ϊτομα με χρώμα 
κόκκινο, πορτοκαλύ, πρϊςινο και λευκό χρώμα. Να εξηγόςετε τα 
αποτελϋςματα των παρακϊτω διαςταυρώςεων: 
Από τη διαςταύρωςη θηλυκού με κόκκινο ςώμα με αρςενικό με 
λευκό πόραμε: 
40 θηλυκϊ με κόκκινο χρώμα, 
40 θηλυκϊ με πρϊςινο χρώμα, 
38 αρςενικϊ με κόκκινο χρώμα και 
38 αρςενικϊ με πρϊςινο χρώμα. 
Από μύα ϊλλη διαςταύρωςη μεταξύ ενόσ θηλυκού εντόμου με 
κόκκινο χρώμα με αρςενικό με πρϊςινο χρώμα πόραμε: 
40 θηλυκϊ με κόκκινο χρώμα 
40 θηλυκϊ με πορτοκαλύ χρώμα 
40 αρςενικϊ με κόκκινο χρώμα και 
40 αρςενικϊ με πορτοκαλύ χρώμα. 
 



33. Στο 2ο  χρωμόςωμα του ανθρώπου εδρϊζεται το αλληλόμορφο 
γονύδιο που προκαλεύ την αςθϋνεια Ι και ςτο 8ο  χρωμόςωμα 
εδρϊζεται το αλληλόμορφο γονύδιο που προκαλεύ την αςθϋνεια ΙΙ. 
Δύο ϊτομα που πϊςχουν μόνο από την αςθϋνεια Ι αποκτούν μια κόρη 
που πϊςχει μόνο από την αςθϋνεια ΙΙ. 
α. Πώσ κληρονομεύται η αςθϋνεια Ι και πώσ η αςθϋνεια ΙΙ; Να 
αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ με κατϊλληλεσ διαςταυρώςεισ. 
β. 1. Ένασ  ετερόζυγοσ ϊνδρασ εμφανύζει, ςτα γεννητικϊ του 
κύτταρα, ϋλλειψη του χρωμοςωμικού τμόματοσ που περιϋχει μόνο το 
αλληλόμορφο που προκαλεύ την αςθϋνεια Ι ςτο ϋνα από τα δύο 
ομόλογα χρωμοςώματα. Αν ο ϊνδρασ αυτόσ αποκτόςει απογόνουσ με 
γυναύκα ετερόζυγη και για τισ δύο αυτϋσ γενετικϋσ θϋςεισ και 
φυςιολογικό καρυότυπο, να βρεύτε τι ποςοςτό των απογόνων 
τουσ θα εμφανύζει φυςιολογικό καρυότυπο και τι ποςοςτό των 
απογόνων δεν θα εμφανύζει καμύα από τισ αςθϋνειεσ Ι και ΙΙ. 
2. Ένασ ϊλλοσ ϊνδρασ, με γονότυπο ύδιο με αυτόν τησ προηγούμενησ 
διαςταύρωςησ, πρόκειται να αποκτόςει απογόνουσ με ετερόζυγη 
γυναύκα, για τισ δύο γενετικϋσ θϋςεισ που εξετϊζουμε. Στα γεννητικϊ 
κύτταρα αυτόσ τησ γυναύκασ, το χρωμοςωμικό τμόμα που περιϋχει 
μόνο το αλληλόμορφο που προκαλεύ την αςθϋνεια Ι, ϋχει μετα-
τοπιςτεύ ςτο ϋνα από τα χρωμοςώματα του 8ου ζεύγουσ. 
Να βρεύτε το ποςοςτό των απογόνων που: 
i.  θα ϋχει φυςιολογικό καρυότυπο και φαινότυπο, 
ii. θα ϋχει μη φυςιολογικό καρυότυπο, αλλϊ φυςιολογικό φαινότυπο, 
ωσ προσ τισ αςθϋνειεσ Ι και ΙΙ. 
iii. εύναι μη βιώςιμο. 
Δύνεται ότι η απουςύα και των δύο αλληλόμορφων για τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ γενετικϋσ θϋςεισ προκαλεύ πρόωρο θϊνατο. 
 

34. Δύνεται το παρακϊτω τμόμα DΝΑ το οπούο κωδικοποιεύ τα 
πρώτα αμινοξϋα του ενζύμου β-γαλακτοςιδϊςη, που κωδικοποιεύται 
από το 1o  δομικό γονύδιο του οπερονύου τησ λακτόζησ. Η μεταγραφό 
ξεκινϊ από το ζευγϊρι βϊςεων που υποδεικνύουν τα βϋλη (μεταξύ G 
και Α). 
5' CΑCΑCΑGGΑΑΑCΑGCΣΑΣGGCCΑΣGΑGCΑCGCCAG 3΄ 
3' GΣCΣGΣCCΣΣΣGΣCGΑΣΑCCGGΣΑCΣCGTGCGGTC 5΄ 
α. Πόςα γονύδια αποτελούν το οπερόνιο τησ λακτόζησ και ποια εύναι 
αυτϊ; 
β. Πόςα εύδη mRΝΑ παρϊγονται από το οπερόνιο τησ λακτόζησ όταν 
ςτο θρεπτικό υλικό υπϊρχει αρχικϊ υπϊρχει μόνο γλυκόζη και όταν 
εξαντληθεύ, προςθϋςου με λακτόζη; 



γ. Πόςα και ποια αμινοξϋα κωδικοποιεύ το παραπϊνω τμόμα DΝΑ; 
Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 
δ. Το παρακϊτω τμόμα DΝΑ αποτελεύ τμόμα του γονιδύου που 
κωδικοποιεύ το τμόμα του rRΝΑ, που αποτελεύ ςυςτατικό τησ μικρόσ 
ριβοςωμικόσ υπομονϊδασ, η οπούα ςυμμετϋχει ςτο ςύμπλοκο 
ϋναρξησ τησ πρωτεώνοςύνθεςησ. 
 
Α ΤCΑGΤCΑCΤCGΑCΑΑΑ Β 
.. ΑGΤCΑGΤGΑGCΤGΤΤΤ ... 
 
Να ςημειώςετε τα 5΄ και 3΄ ϊκρα κϊθε αλυςύδασ. 
 
Σε ποια από τισ θϋςεισ Α η Β βρύςκεται ο υποκινητόσ αυτού του 
γονιδύου; Να υποδεύξετε με ϋνα βϋλοσ τη διεύθυνςη μεταγραφόσ του. 
 
i. Αντικατϊςταςη μιασ βϊςησ ςτο τμόμα DΝΑ που κωδικοποιεύ τα 
πρώτα αμινοξϋα του αμινικού ϊκρου τησ β-γαλακτοςιδϊςησ, ϋχει ωσ 
αποτϋλεςμα την παραγωγό β-γαλακτοςιδϊςησ με δύο λιγότερα 
αμινοξϋα. Σε ποια θϋςη ςυνϋβη αυτό η μετϊλλαξη; 
ii. Σε κϊποιο ϊλλο ςτϋλεχοσ του βακτηρύου Ε. coli, απομονώθηκε το 
ϋνζυμο που παρϊγεται από το 1o  δομικό γονύδιο. Το μεταλλαγμϋνο 
ϋνζυμο ϋχει ωσ πρώτο αμινοξύ την ιςολευκύνη και ϋχει φυςιολογικό 
αριθμό αμινοξϋων. Πώσ μπορεύ να ερμηνευτεύ αυτό η μετϊλλαξη; 
Δύνεται το κωδικόνιο 5΄ ΑUΑ 3 για το αμινοξύ ιςολευκύνη. 
iii. Μετϊλλαξη που ςυνϋβη ςε ϋνα από τα γονύδια που παρϊγουν τα 
tRΝΑ του βακτηρύου Ε.coli, ϋχει ςαν αποτϋλεςμα την παραγωγό ενόσ 
μορύου tRΝΑ που φϋρει το αντικωδικόνιο 3΄ AUU  5΄ αντύ του φυςιο-
λογικού αντικωδικονύου 3΄ ΑUA 5 '. Το tRΝΑ αυτό μεταφϋρει το αμιν-
οξύ τυροςύνη. Η μετϊλλαξη δεν επηρεϊζει τη θϋςη πρόςδεςησ του 
αμινοξϋοσ ςτο tRΝΑ και αυτό εξακολουθεύ να μεταφϋρει το ύδιο 
αμινοξύ. Με δεδομϋνο ότι η φυςιολογικό β-γαλακτοςιδϊςη από-
τελεύται από 1024 αμινοξϋα, η περμεϊςη (2o  ϋνζυμο που παρϊγει το 
οπερόνιο τησ λακτόζησ) αποτελεύται από 2018 αμινοξϋα και η 
τρανςακετυλϊςη (3ο ϋνζυμο που παρϊγεται από το οπερόνιο) από 
1850 αμινοξϋα, αποτϋλεςμα τησ μετϊλλαξησ εύναι ςτο ςτϋλεχοσ αυτό 
να παρϊγονται, παρουςύα λακτόζησ δύο ϋνζυμα. Το ϋνα ϋνζυμο εύναι 
η β-γαλακτοςιδϊςη και ϋνα δεύτερο, μη λειτουργικό ϋνζυμο, που 
αποτελεύται από 3.869 αμινοξϋα. Να αιτιολογόςετε την παραγωγό 
των δύο ενζύμων. 
ςτ. Το παρακϊτω τμόμα DΝΑ 
 
. . .ΑCΑΣΣCGCΑCCGΑΣCGΣG. . . αλυςίδα α 



. . .ΣGΣΑΑGCGΣGGCΣΑGCΑC. . . αλυςίδα β 
 
αποτελεύ τμόμα του γονιδύου που κωδικοποιεύ το tRΝΑ, που 
αποςυνδϋεται από το ριβόςωμα, μετϊ την εύςοδο του tRΝΑ που 
μεταφϋρει το τϋταρτο αμινοξύ τησ φυςιολογικόσ β-γαλακτοςιδϊςησ. 
Ποια εύναι η κωδικό και ποια η μη-κωδικό αλυςύδα αυτού του 
γονιδύου και ποιοσ εύναι ο προςανατολιςμόσ κϊθε αλυςύδασ; Δύνεται 
από το γενετικό κώδικα ΑUU-ιςολευκύνη. 
 
35. Να δεύξετε με κατϊλληλεσ διαςταυρώςεισ τισ περιπτώςεισ που 
προκύπτουν απόγονοι με  αναλογύα φύλου 2 θηλυκϊ προσ 1 
αρςενικό. Οι γονεύσ, ςε κϊθε περύπτωςη, ϋχουν φυςιολογικό 
καρυότυπο. 
 

36. Δύνεται το παρακϊτω   πλαςμύδιο  
 

                  
 
το οπούο χρηςιμοποιεύται ωσ φορϋασ κλωνοπούηςησ του παρακϊτω 
τμόματοσ DΝΑ, για την καταςκευό cDΝΑ βιβλιοθόκησ. 
                                                              Εςώνιο 
5΄  ΤΑΤΑΑCGΑΤCΑΤGCΑΤΤΤCGCΑΣΣGCΑCCΤ ΤΑΑΑΑΑΑΤ 3 ' 
3 ' ΑΤΑΤΤGCΤΑGΤΑCGΤΑΑΑGCGΣΑΑCGΣGGΑΑΤΤΤΤΤΤΑ 5 ' 
 
Η μεταγραφό ξεκινϊ από τα υπογραμμιςμϋνο ζευγϊρι βϊςεων. 
α. Να γρϊψετε το τμόμα του γονιδύου που θα ενςωματωθεύ ςτο 
πλαςμύδιο, όταν το πλαςμύδιο κοπεύ με ΕcoRI και όταν κοπεύ με 
ΒamΗΙ. 



β. Να γρϊψετε τισ αλληλουχύεσ του παραπϊνω τμόματοσ DΝΑ που 
μπορούν να μελετηθούν μόνο με γονιδιωματικό βιβλιοθόκη. 
Η εγκοπό που υπϊρχει ςτο πλαςμύδιο δεύχνει τον τρόπο με τον οπούο 
κόβει, το πλαςμύδιο, η ΒamHI. 
1. Να εξηγόςετε αν θα παραχθεύ το πεπτύδιο όταν χρηςιμοποιόςουμε 
την ΒamHI  και η μη κωδικό αλυςύδα του γονιδύου, μετϊ την 
ενςωμϊτωςό του ςτο πλαςμύδιο, αντιγρϊφεται με αςυνεχό τρόπο. 
Να γρϊψετε επύςησ τα μονόκλωνα ϊκρα του τμόματοσ DNA που 
πρόκειται να ενςωματωθεύ ςτο πλαςμύδιο όταν αυτό κοπεύ με τη  
BamHI.  
2. Να εξηγόςετε αν θα παραχθεύ το πεπτύδιο όταν χρηςιμοποιόςουμε 
την ΕcoRΙ και η μη κωδικό αλυςύδα του γονιδύου, ςτο 
αναςυνδυαςμϋνο πλαςμύδιο, αντιγρϊφεται με ςυνεχό τρόπο. 
γ. Μετϊλλαξη του παραπϊνω γονιδύου προκαλεύ μιτοχονδριακό 
νόςο. Από το γϊμο μιασ γυναύκασ, που πϊςχει από τη ςυγκεκριμϋνη 
μιτοχονδριακό νόςο, με φυςιολογικό ϊνδρα γεννόθηκαν δύο παιδιϊ, 
ϋνα αγόρι που πϊςχει από τη νόςο και ϋνα κορύτςι φυςιολογικό. Να 
εξηγόςετε τουσ φαινοτύπουσ των παιδιών. Να αιτιολογόςετε την 
απϊντηςό ςασ. 
Η BamHI  κόβει κϊθε αλυςύδα του DNA μεταξύ GG όποτε ςυναντϊ 
την αλληλουχύα  
5΄GGATCC 3΄ 
3΄CCTAGG 5΄ 
 
37. Σε ϋνα εύδοσ εντόμων μελετϊμε τον τρόπο κληρονομικότητασ του 
χρώματοσ των ματιών και του μόκουσ των ποδιών. Τα χρώμα των 
ματιών μπορεύ να εύναι κιτρινωπό ό ϊςπρο και το μόκοσ των ποδιών 
μπορεύ να εύναι μεγϊλο ό μικρό. Από πολλαπλϋσ διαςταυρώςεισ ενόσ 
αρςενικού και ενόσ θηλυκού εντόμου πόραμε ςυνολικϊ 1600 
απογόνουσ. Από αυτούσ οι 800 ϋχουν φαινότυπο κιτρινωπϊ μϊτια 
και εύναι ετερόζυγoι ωσ προσ το χαρακτηριςτικό αυτό. Ωσ προσ το 
χαρακτηριςτικό των ποδιών καταμετρόθηκαν 400 ετερόζυγoι 
απόγονοι με φαινότυπο κοντϊ πόδια. Να βρεύτε τον τύπο 
κληρονομικότητασ που ακολουθεύ κϊθε χαρακτόρασ και να κϊνετε 
τη ςχετικό διαςταύρωςη. Για τα γονύδια που ελϋγχουν τουσ δυο 
παραπϊνω  χαρακτόρεσ ιςχύει o δεύτεροσ νόμοσ του Mendel. 
 


