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Θέμα 1ο 
 

Δϊνεται το παρακάτω τμήμα μορϊου DΝΑ προκαρυωτικού κυττάρου 
 

 
 

το οποϊο περιέχει γονϊδιο που κωδικοποιεϊ μικρή αλληλουχϊα αμινοξέων.  
α. το κύτταρο που εντοπϊζεται αυτό το γονϊδιο, εισάγεται με κατάλληλη 
μεθοδολογϊα ένα τροποποιημένο γονϊδιο που κωδικοποιεϊ μόριο tRNA.  
Αυτό το τροποποιημένο tRNA έχει το αντικωδικόνιο 3΄ ΑUA 5΄ αντϊ του φυ-
σιολογικού και μεταφέρει το αμινοξύ σερϊνη. Να βρεϊτε τα πεπτϊδια που πα-
ράγονται στο συγκεκριμένο κύτταρο από το παραπάνω γονϊδιο. 
β. το ϊδιο κύτταρο εισάγεται και ένα δεύτερο γονϊδιο που παράγει επϊσης 
τροποποιημένο μόριο tRNA. Αυτό το tRNA μεταφέρει το αμινοξύ τυροσϊνη 
και έχει το αντικωδικόνιο 3΄ ΑUU 5΄. Ποια εϊναι τα πεπτϊδια που παράγονται 
από το ϊδιο γονϊδιο στο κύτταρο;  

 

Απάντηση 
 

α. Κωδική αλυσϊδα του γονιδϊου εϊναι η αλυσϊδα ΙΙ. Σο mRNA που παράγεται 
φυσιολογικά από το γονϊδιο έχει την αλληλουχϊα 
 

3΄ CAGUACGUUUAAUCAGUCUUAUGUAAUGGUUU 5΄ 

 
και κωδικοποιεϊ το πεπτϊδιο 
 

Η2Ν-μεθειονϊνη-τυροσϊνη-σερϊνη-ασπαρτικό οξύ-COOH. 
 
Σο τροποποιημένο tRNA κατά τη μετάφραση συνδέεται στο κωδικόνιο 5΄ 
UAU 3΄ του mRNA με αποτέλεσμα το δεύτερο αμινοξύ του πεπτιδϊου να εϊ-
ναι η σερϊνη αντϊ της τυροσϊνης. 
 

Η2Ν-μεθειονϊνη-σερϊνη-σερϊνη-ασπαρτικό οξύ-COOH. 
 

β. Σο αντικωδικόνιο του tRNA που παράγει στην περϊπτωση αυτή το τροπο-
ποιημένο γονϊδιο εϊναι συμπληρωματικό με το κωδικόνιο λήξης του mRNA. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μετάφραση να σταματά στο επόμενο κατά σειρά 
κωδικόνιο λήξης. Λόγω της σύνθεσης αυτού του tRNA στο κύτταρο παρά-
γονται τα πεπτϊδια 
 

Η2Ν-μεθειονϊνη-τυροσϊνη-σερϊνη-ασπαρτικό οξύ- 
τυροσϊνη-φαινυλαλανϊνη-αλανϊνη-COOH  

και 
Η2Ν-μεθειονϊνη-σερϊνη-σερϊνη-ασπαρτικό οξύ- 

τυροσϊνη-φαινυλαλανϊνη-αλανϊνη-COOH, 
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ενώ εϊναι πιθανή και η σύνθεση των πεπτιδϊων που παράγονται στην  
περϊπτωση του ερωτήματος α. 

 

Θέμα 2ο 
 

Δϊνεται το παρακάτω τμήμα μορϊου DΝΑ, το οποϊο απομονώθηκε από ευ-
καρυωτικό οργανισμό και κωδικοποιεϊ πεπτϊδιο που αποτελεϊται από επτά 
(7) αμινοξέα. 
 

 

  
Επϊσης δϊνεται και η αλληλουχϊα βάσεων της αμετάφραστης περιοχής του 
γονιδϊου που αντιστοιχεϊ στο τμήμα του mRNA που εμφανϊζει συμπληρω-
ματικότητα με το rRNA. 
α. Να βρεϊτε το πεπτϊδιο που παράγεται από την έκφραση του παραπάνω 
τμήματος DΝΑ. 
β. Μια γονιδιακή μετάλλαξη αντικατάστασης μιας βάσης στο παραπάνω γο-
νϊδιο έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση του πεπτιδϊου  
 

Η2Ν – μεθειονϊνη-προλϊνη-λευκϊνη-γλυκϊνη-CΟΟΗ. 
 
Που συνέβη αυτή η μετάλλαξη; 
γ. Σο παρακάτω τμήμα DΝΑ 

. . .  ΤΑCGΤΑ. . . αλληλουχία α 
. . .ΑΤGCΑΤ. . . αλληλουχία β 

 
Διεύθυνση μεταγραφής 

 
αποτελεϊ τμήμα του γονιδϊου που μεταγράφεται στο rRΝΑ που παϊρνει μέ-
ρος στη διαδικασϊα της μετάφρασης. Επϊσης υποδεικνύεται με το βέλος η 
διεύθυνση της μεταγραφής. Ποια από τις αλληλουχϊες α ή β περιέχεται στη 
μη κωδική αλυσϊδα αυτού του γονιδϊου; Να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα των 
αλληλουχιών α και β. 

 

Απάμτηση 
 

α. Κωδική αλυσϊδα του γονιδϊου εϊναι η αλυσϊδα Ι. Σο mRNA που παράγεται 
έχει την αλληλουχϊα 
 

5΄ ΑUGCΑU. . .GUΑCUΑUGUCCΑGΑΑUGCCΑUUΑGGUUΑGCCΑΑ 3΄ 
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και κωδικοποιεϊ το πεπτϊδιο 
 

Η2Ν-μεθειονϊνη-σερϊνη-αργινϊνη-μεθειονϊνη- 
προλϊνη-λευκϊνη-γλυκϊνη-COOH. 

 
β. Η μετάλλαξη συνέβη στο κωδικόνιο έναρξης με αποτέλεσμα η μετάφραση 
να ξεκινά από το αμέσως επόμενο κωδικόνιο έναρξης του mRNA. 
γ. Σο rRNA έχει την αλληλουχϊα 3΄ UACGUA 5΄ και προκύπτει από τη μετα-
γραφή της αλληλουχϊας 5΄ ATGCAT 3΄. υνεπώς στη μη κωδική αλυσϊδα του 
γονιδϊου που παράγει αυτό το rRNA ανήκει η αλληλουχϊα β. 
 

3΄. . .ΤΑCGΤΑ. . . 5΄ αλληλουχία α 
5΄. . .ΑΤGCΑΤ. . . 3΄ αλληλουχία β 

 

Θέμα 3ο 
 
την εικόνα δϊνεται τμήμα μορϊου DNA με αλυσϊδες Α και Β το οποϊο 
αντιγράφεται. Σα βέλη κατά μήκος της αλυσϊδας Α αντιστοιχούν στα τμή-
ματα της νέας αλυσϊδας DNA που σχηματϊζονται εϊτε συνεχώς εϊτε ασυνε-
χώς με καλούπι την αλυσϊδα αυτή. Επϊσης το ϊδιο τμήμα περιέχει τη γενε-
τική πληροφορϊα για τη σύνθεση κάποιας πολυπεπτιδικής αλυσϊδας. Με 
βάση τη δομή και τα στοιχεϊα που δϊνονται στην εικόνα 
 

 
 
α. Να υποδεϊξετε με βέλη τις θέσεις έναρξης της αντιγραφής και να σχεδιά-
σετε με βέλη τα τμήματα DNA που σχηματϊζονται εϊτε συνεχώς εϊτε ασυνε-
χώς από κάθε θέση έναρξης της αντιγραφής κατά την αντιγραφή της αλυσϊ-
δας Β. 
β. Να υπολογϊσετε πόσους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς θα σχηματϊσει η 
DNA δεσμάση κατά την αντιγραφή της αλυσϊδας Α στο τμήμα αυτό με βάση 
τα δεδομένα της εικόνας. 
γ. Να υπολογϊσετε το μήκος:  
1. του αρχικού προϋόντος της μεταγραφής. 
2. του ώριμου mRNA. 
3. της πρωτεόνης, σε αριθμό αμινοξέων, που κωδικοποιεϊται από αυτό το 
γονϊδιο. 
4. των αμετάφραστων περιοχών. 
δ. Ποια από τις δύο αλυσϊδες του γονιδϊου εϊναι η κωδική;  
ε. Κατά την ωρϊμανση του πρόδρομου mRNA του γονιδϊου πόσοι φωσφο-
διεστερικοϊ δεσμοϊ διασπώνται και πόσοι σχηματϊζονται ώστε να δημι-
ουργηθεϊ το ώριμο mRNA;  
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στ. Να αναφέρετε ποιες διαδικασϊες έλαβαν χώρα και σε ποια μέρη του κυτ-
τάρου για το σχηματισμό της πολυπεπτιδικής αλυσϊδας. 

 

Απάμτηση 
 

α. το τμήμα αυτό υπάρχουν 3 θέσεις έναρξης της αντιγραφής. 
 

 
 
β. 9 φωσφοδιεστερικοϊ δεσμοϊ. 
γ.1 . Σο πρόδρομο mRNA αποτελεϊται από 5.100 νουκλεοτϊδια 
2. Σο ώριμο mRNA αποτελεϊται από 5.100 – 1.400 – 1.200 = 2500 νουκλεοτϊδια. 
3. Σο μεταφράσιμο τμήμα του mRNA αποτελεϊται από 1953 νουκλεοτϊδια και 
η πρωτεόνη αποτελεϊται από 650 αμινοξέα. 
4. Η 5΄ αμετάφραστη περιοχή αποτελεϊται από 250 νουκλεοτϊδια και η 3΄ 
αμετάφραστη περιοχή από 297 νουκλεοτϊδια. 
δ. Με βάση την θέση του κωδικονϊου έναρξης προκύπτει ότι κωδική αλυσϊδα 
εϊναι η αλυσϊδα Α. 
ε. Διασπώνται 4 και σχηματϊζονται 2 φωσφοδιεστερικοϊ δεσμοϊ.  
στ. τον πυρήνα γϊνεται η μεταγραφή και η ωρϊμανση και στο κυτταρό-
πλασμα η μετάφραση. 

 

Θέμα 4ο 
 

Σο πλασμϊδιο της εικόνας  
 

 
 

διαθέτει το γονϊδιο pen που δϊνει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό πενικιλϊνη, 
και το γονϊδιο Α που κωδικοποιεϊ ένζυμο που συμμετέχει στο μεταβολικό 
μονοπάτι για τη σύνθεση κάψας (προστατευτικό κάλυμμα) σε συγκεκριμένα 
βακτηριακά στελέχη. το πλασμϊδιο αυτό πρόκειται να ενσωματωθεϊ δϊ-
κλωνο μόριο cDNA το οποϊο κωδικοποιεϊ πολυπεπτιδική αλυσϊδα. την εικό-
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να υποδεικνύονται οι θέσεις που βρϊσκονται οι αλληλουχϊες αναγνώρισης 
των περιοριστικών ενδονουκλεασών Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4. 
Όλα τα πλασμϊδια (ανασυνδυασμένα ή μη) εισάγονται σε τροποποιημένα 
βακτηριακά στελέχη στα οποϊα το γονϊδιο Α εϊναι ανενεργό και δεν δια-
θέτουν δικά τους πλασμϊδια. 
α. Ποια ενδονουκλεάση πρέπει να επιλεγεϊ ώστε η διαδικασϊα κλωνοποϊησης 
του γονιδϊου να εϊναι επιτυχής; Πως θα γϊνει η επιλογή μόνο των βακτηρϊων 
που δέχτηκαν ανασυνδυασμένα πλασμϊδια; 
β. Να εξηγήσετε γιατϊ κάποια βακτήρια με ανασυνδυασμένα πλασμϊδια δε 
συνθέτουν την πολυπεπτιδική αλυσϊδα που κωδικοποιεϊ το δϊκλωνο cDNA.. 
γ. Αν στο πλασμϊδιο η αντιγραφή ολοκληρώνεται σε μια θέση που βρϊσκεται 
ακριβώς απέναντι από τη Θ.Ε.Α και η κωδική αλυσϊδα του γονιδϊου Α που 
βρϊσκεται στον κλώνο β του πλασμιδϊου αντιγράφεται συνεχώς να διερευνή-
σετε σε ποια από τις θέσεις Ι ή ΙΙ βρϊσκεται ο υποκινητής αυτού του γο-
νιδϊου. 
δ. Σο δϊκλωνο cDNA που ενσωματώθηκε στο πλασμϊδιο εϊναι αυτό της εικό-
νας 

 

 
 

την εικόνα δϊνονται επϊσης τα μονόκλωνα άκρα που σχηματϊζονται από την 
ενδονουκλεάση που επιλέχθηκε στο ερώτημα α. Ποια αλληλουχϊα αναγνω-
ρϊζει η συγκεκριμένη ενδονουκλεάση; 
 

Απάντηση 

 
α. Καταλληλότερη ενδονουκλεάση εϊναι η Ε2. Σα βακτήρια που δέχθηκαν 
πλασμϊδια ανασυνδυασμένα ή μη εϊναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό πενικιλϊνη. 
Σα βακτήρια που προσέλαβαν μη ανασυνδυασμένα πλασμϊδια συνθέτουν κά-
ψα. τα βακτήρια αυτά το γονϊδιο Α εϊναι ενεργό και παράγουν το ένζυμο 
που εϊναι απαραϊτητο για τη σύνθεση της κάψας. Αντϊθετα στα βακτήρια 
που προσέλαβαν ανασυνδυασμένα πλασμϊδια το γονϊδιο Α εϊναι ανενεργό 
και τα βακτήρια δε συνθέτουν κάψα λόγω έλλειψης του ενζύμου. 
β. ε κάποια βακτήρια με ανασυνδυασμένα πλασμϊδια δεν παράγεται η πο-
λυπεπτιδική αλυσϊδα γιατϊ το ξένο γονϊδιο ενσωματώθηκε στο πλασμϊδιο με 
τέτοιο προσανατολισμό ώστε το κωδικόνιο έναρξης του να μην βρϊσκεται 
κοντά στη θέση του υποκινητή. 
γ. τη θέση ΙΙ. 
δ. Η Ε2 αναγνωρϊζει την αλληλουχϊα 
 

5΄CTCGAG 3΄ 
3΄GAGCTC 5΄ 
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Θέμα 5ο 

 
Δϊνεται το παρακάτω τμήμα μορϊου DNA του βακτηρϊου E. coli στο οποϊο 
περιέχεται γονϊδιο το οποϊο κωδικοποιεϊ μικρό πεπτϊδιο Π. Βακτήρια που δε 
συνθέτουν το πεπτϊδιο Π δεν εϊναι βιώσιμα. 
 

 
 

Σο γονϊδιο αυτό υπάρχει φυσιολογικά σε κάποιο πλασμϊδιο το οποϊο χρη-
σιμοποιεϊται ως φορέας κλωνοποϊησης σε πεϊραμα γενετικής μηχανικής. Σο 
πλασμϊδιο αυτό διαθέτει ένα μόνο γονϊδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό 
στρεπτομυκϊνη. 
το πλασμϊδιο πρόκειται να ενσωματωθεϊ ο χειριστής του οπερονϊου της 
λακτόζης του βακτηρϊου E.coli. Για το σκοπό αυτό το πλασμϊδιο κόβεται με 
EcoRI. Σο ένζυμο αυτό κόβει το εν λόγω πλασμϊδιο σε μια μόνο θέση και 
εντός της αλληλουχϊας του δοθέντος γονιδϊου. Ο χειριστής υφϊσταται επϊσης 
κατάλληλη τροποποϊηση ώστε να εϊναι δυνατή η σύνδεσή του στο πλα-
σμϊδιο Μετά τη σύνδεση των δυο μορϊων DNA όλα τα πλασμϊδια (ανα-
συνδυασμένα ή μη) εισάγονται σε κατάλληλα στελέχη E.coli τα οποϊα δεν εϊ-
ναι ανθεκτικά σε αντιβιοτικά και δε συνθέτουν επϊσης το πεπτϊδιο Π. Σα 
βακτήρια αυτά επιβιώνουν μόνο όταν αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό 
που περιέχει το πεπτϊδιο Π. τα στελέχη αυτά το οπερόνιο της λακτόζης 
λειτουργεϊ φυσιολογικά. Σα μετασχηματισμένα βακτήρια αναπτύσσονται στη 
συνέχεια σε στερεό θρεπτικό υλικό που δεν περιέχει το πεπτϊδιο Π, αλλά 
περιέχει στρεπτομυκϊνη, και πηγή άνθρακα τον υδατάνθρακα Α. Έτσι προ-
κύπτει η καλλιέργεια 1. 

 
Καλλιέργεια 1 

 
 

τη συνέχεια δεϊγματα από όλες τις αριθμημένες αποικϊες μεταφέρονται σε 
νέο στερεό θρεπτικό υλικό που δεν περιέχει το πεπτϊδιο Π αλλά περιέχει 
στρεπτομυκϊνη και πηγή άνθρακα τον υδατάνθρακα Β. την περϊπτωση αυ-
τή προκύπτει η καλλιέργεια 2.  
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Καλλιέργεια 2 

 
 

α. Να γράψετε το mRNA που συνθέτει το παραπάνω γονϊδιο και να βρεϊτε 
την αλληλουχϊα των αμινοξέων που αποτελούν το πεπτϊδιο Π. 
β. Να ονομάσετε τον υδατάνθρακα Α και τον υδατάνθρακα Β και να αναφέ-
ρετε τα εϊδη των βακτηρϊων που αναπτύσσονται στις δύο παραπάνω καλ-
λιέργειες 1 και 2. 
 

Απάμτηση 

 
α. Κωδική αλυσϊδα του γονιδϊου εϊναι η αλυσϊδα ΙΙ. 
Σο mRNA έχει την αλληλουχϊα 
 

5΄ GAAUUCUCAGACAUGCAGUGGGAACUUUAAGACGU 3΄ 
 

και το πεπτϊδιο Π αποτελεϊται από τα αμινοξέα 
 

H2N-μεθειονϊνη-γλουταμϊνη-τρυπτοφάνη- 
γλουταμινικό οξύ-λευκϊνη–COOH. 

 
β. Η EcoRI κόβει το γονϊδιο του πλασμιδϊου που συνθέτει το πεπτϊδιο Π α-
μέσως μετά τον υποκινητή. Επομένως στα ανασυνδυασμένα πλασμϊδια ο 
χειριστής του οπερονϊου της λακτόζης παρεμβάλλεται μεταξύ του υπο-
κινητή και της κωδικοποιούσας αλληλουχϊας του γονιδϊου που παράγει το 
πεπτϊδιο Π. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη γϊνεται σύνθεση του πεπτιδϊου 
Π στα βακτήρια που προσέλαβαν ανασυνδυασμένα πλασμϊδια και αναπτύσ-
σονται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει γλυκόζη. Παρουσϊα γλυκόζης τα μό-
ρια του καταστολέα που παράγονται από το ρυθμιστικό γονϊδιο του οπε-
ρονϊου της λακτόζης που υπάρχει στο γονιδϊωμα του βακτηρϊου συνδέονται 
τόσο με το χειριστή του οπερονϊου όσο και με το χειριστή που τοποθε-
τήθηκε στο γονϊδιο που συνθέτει το πεπτϊδιο Π. 
Αντϊθετα σε θρεπτικό υλικό που περιέχει λακτόζη όλα τα βακτήρια που 
προσέλαβαν πλασμϊδια (ανασυνδυασμένα ή μη) συνθέτουν το πεπτϊδιο Π. Ο 
υδατάνθρακας Α εϊναι η λακτόζη και ο υδατάνθρακας Β η γλυκόζη. την 
καλλιέργεια 1 αναπτύχθηκαν όλα τα βακτήρια που προσέλαβαν πλασμϊδια 
(ανασυνδυασμένα ή μη). την καλλιέργεια 2 αναπτύχθηκαν μόνο τα βακτή-
ρια που προσέλαβαν μη ανασυνδυασμένα πλασμϊδια. 
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Θέμα 6ο 
 

Δϊνεται το κύτταρο της εικόνας το οποϊο εντοπϊζεται στον οργανισμό κά-
ποιου ανθρώπου. Σο κύτταρο αυτό επιτελεϊ μεϊωση. 
 

 
 
α. Ποιο εϊναι το μέγεθος του γονιδιώματος του κυττάρου στο συγκεκριμένο 
στάδιο της μεϊωσης; 
β. Πόσα μόρια DNA θα υπάρχουν σε καθένα από τα δυο νέα κύτταρα που θα 
προκύψουν αμέσως μετά υπό την προώπόθεση ότι η μεϊωση εξελϊσσεται 
φυσιολογικά;  
γ. Αν κατά την διάρκεια του σταδϊου της μεϊωσης, που δϊνεται στην εικόνα, 
συμβεϊ μη διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων, ποια αναμένεται να 
εϊναι η χρωμοσωμική σύσταση του εμβρύου που θα προκύψει, αν κάποιος 
από τους γαμέτες που θα παραχθούν γονιμοποιηθεϊ από φυσιολογικό γα-
μέτη; 
δ. Έστω ότι από τη διαϊρεση του κυττάρου της εικόνας προκύπτει μη φυ-
σιολογικός γαμέτης στον οποϊο κάποιο χρωμόσωμα έχει μήκος μικρότερο 
από το φυσιολογικό ομόλογο χρωμόσωμα. Ποιες εϊναι στην περϊπτωση αυτή 
οι πιθανές χρωμοσωμικές μεταλλάξεις που φέρει το μητρικό κύτταρο στο 
γονιδϊωμα του; 
 

Απάμτηση 

 
α. 12∙109 ζεύγη βάσεων. 
β. Σο κύτταρο επιτελεϊ την 1η μειωτική διαϊρεση. Κάθε θυγατρικό κύτταρο 
περιέχει 23 χρωμοσώματα στα οποϊα υπάρχουν 46 μόρια DNA. 
γ. Απόγονοι ΦΦΤ και ΦΟ. 
δ. Σο μητρικό κύτταρο στο γονιδϊωμά του μπορεϊ να έχει έλλειψη τμήματος 
από το συγκεκριμένο χρωμόσωμα ή μετατόπιση τμήματος από αυτό το 
χρωμόσωμα σε κάποιο άλλο μη ομόλογο χρωμόσωμα. 
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Θέμα 7ο 

 
Από επαναλαμβανόμενες διασταυρώσεις δυο εντόμων πήραμε τους  
παρακάτω απογόνους: 
20 ♀ με πορτοκαλϊ μάτια και γκρι σώμα 
20 ♀ με πορτοκαλϊ μάτια και άσπρο σώμα 
20 ♀ με πορτοκαλϊ μάτια και μαύρο σώμα 
20 ♀ με πράσινα μάτια και γκρι σώμα 
20 ♀ με πράσινα μάτια και άσπρο σώμα 
20 ♀ με πράσινα μάτια και μαύρο σώμα 
20 ♂ με πορτοκαλϊ μάτια και γκρι σώμα 
20 ♂ με πορτοκαλϊ μάτια και άσπρο σώμα 
20 ♂ με πορτοκαλϊ μάτια και μαύρο σώμα 
20 ♂ με πράσινα μάτια και γκρι σώμα 
20 ♂ με πράσινα μάτια και άσπρο σώμα 
20 ♂ με πράσινα μάτια και μαύρο σώμα 
Να γράψετε τους πιθανούς γονότυπους και φαινότυπους των εντόμων που 
διασταυρώθηκαν. Δϊνεται ότι για το χαρακτήρα «χρώμα σώματος» τα έντομα 
που διασταυρώθηκαν εϊναι ετερόζυγα και ο φαινότυπος «πράσινα μάτια» 
ελέγχεται από υπολειπόμενο γονϊδιο. 
 

Απάμτηση 

 
Παρατηρούμε ότι ο χαρακτήρας «χρώμα ματιών» εμφανϊζεται με την ϊδια 
συχνότητα στα δυο φύλα και η αναλογϊα μεταξύ των απογόνων με πορτο-
καλϊ μάτια και των απογόνων με πράσινα μάτια εϊναι 1:1. Ο χαρακτήρας 
«χρώμα ματιών» μπορεϊ να ελέγχεται εϊτε από αυτοσωμικό εϊτε από φυ-
λοσύνδετο γονϊδιο. Έστω Α = κόκκινα μάτια, α = πράσινα μάτια. 
Οι πιθανοϊ γονότυποι των εντόμων που διασταυρώθηκαν σε κάθε περϊ-
πτωση εϊναι αντϊστοιχα: 

Ρ: ΦΤΑα Φ ΦΦαα ή Ρ: ΦΤαα Φ ΦΦΑα και Ρ: ΦαΤ Φ ΦΑΦα 
Σα αλληλόμορφα που καθορϊζουν το φαινότυπο «μαύρο σώμα» και το φαι-
νότυπο «άσπρο σώμα» εϊναι ατελώς επικρατή. Δεδομένου ότι τα έντομα που 
διασταυρώθηκαν εϊναι ετερόζυγα για το συγκεκριμένο χαρακτήρα αναμέ-
νεται στους απογόνους Υ.Α 1:2:1. Επειδή από την ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων δεν προκύπτει η αναλογϊα αυτή συμπεραϊνουμε ότι τα άτομα που 
διασταυρώθηκαν εϊναι φορεϊς θνησιγόνου υπολειπόμενου γονιδϊου. Επομέ-
νως τα γονϊδια που ελέγχουν το χρώμα του σώματος εϊναι πολλαπλά αλλη-
λόμορφα. Έστω  
Κ1 = μαύρο σώμα, Κ2 = άσπρο σώμα, Κ1Κ2 = γκρι σώμα και Κο = θνησιγόνο. 
Οι γονότυποι των εντόμων που διασταυρώθηκαν για το χαρακτήρα  
«χρώμα σώματος» εϊναι  

Ρ: Κ1ΚΟ  Φ Κ2ΚΟ 
Άτομα με γονότυπο ΚΟΚΟ δεν εϊναι βιώσιμα. 
Οι πιθανοϊ γονότυποι των εντόμων που διασταυρώθηκαν εϊναι 
Ρ: ♂ΑαΚ1ΚΟ  Φ ♀ααΚ2ΚΟ 
Ρ: ♂ααΚ1ΚΟ  Φ ♀ΑαΚ2ΚΟ 
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Ρ: ♂ΑαΚ2ΚΟ  Φ ♀ααΚ1ΚΟ 
Ρ: ♂ααΚ2ΚΟ  Φ ♀ΑαΚ1ΚΟ 
Ρ: ΦαΤΚ1ΚΟ Φ ΦΑΦαΚ2ΚΟ 
Ρ: ΦαΤΚ2ΚΟ Φ ΦΑΦαΚ1ΚΟ 

 

Θέμα 7ο 
 
Να γράψετε τις πιθανές περιπτώσεις διασταυρώσεων από τις οποϊες προ-
κύπτουν απόγονοι σε αναλογϊα 2 ♀ : 1 ♂. Να θεωρήσετε ότι τα άτομα που 
διασταυρώθηκαν σε κάθε περϊπτωση έχουν φυσιολογικό καρυότυπο. 
 

Απάμτηση 

 
1. Υυλοσύνδετο θνησιγόνο γονϊδιο. 
α. Σο θνησιγόνο γονϊδιο να εϊναι επικρατές.  
ΦΑ = θνησιγόνο, Φα = φυσιολογικός φαινότυπος. 

Ρ: ΦαΤ Φ ΦΑΦα. 
Σο άτομα με γονότυπο ΦΑΤ δεν εϊναι βιώσιμα. 
2. Σο θνησιγόνο γονϊδιο να εϊναι υπολειπόμενο. 
Φα = θνησιγόνο, ΦΑ = φυσιολογικός φαινότυπος. 

Ρ: ΦΑΤ Φ ΦΑΦα. 
Σα άτομα με γονότυπο ΦαΤ δεν εϊναι βιώσιμα. 
3. Μη διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων κατά την παραγωγή των 
ωαρϊων στην πρώτη μειωτική διαϊρεση. 
Ρ:      ΦΤ  Φ  ΦΦ 
Γαμ. Φ, Τ    ΦΦ, Ο  
F1: ΦΦΦ, ΦΟ, ΦΦΤ, ΤΟ.  
Σα άτομα με χρωμοσωμική σύσταση ΟΤ δεν εϊναι βιώσιμα. 
 

Θέμα 8ο
 

 
Δϊνονται τα παρακάτω τμήματα μορϊων DΝΑ 
 

 
 
το μεϊγμα των μορϊων Ι και ΙΙ προσθέτουμε DΝΑ πολυμεράση και ελεύθερα 
δεοξυριβονουκλεοτϊδια, σε κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να γϊνει επι-
μήκυνση των ημιτελών αλυσϊδων. 
α. Να γράψετε τα 5΄ και 3΄ άκρα στις αλυσϊδες των μορϊων Ι και ΙΙ, αν γνω-
ρϊζετε ότι μόνο στο μόριο ΙΙ εϊναι δυνατή η επιμήκυνση της ημιτελούς αλυ-
σϊδας. 
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β. Έστω ότι το μόριο ΙΙ εισάγεται σε εκχύλισμα βακτηριακών κυττάρων προ-
κειμένου να γϊνει επιμήκυνση της ημιτελούς αλυσϊδας. Σα βακτήρια αυτά 
διαθέτουν παραλλαγμένα δεοξυριβονουκλεοτϊδια, τα οποϊα δεν έχουν ελεύ-
θερο υδροξύλιο στον 3΄ άνθρακα της πεντόζης. Να εξηγήσετε ποια θα εϊναι 
η επϊπτωση στην επιμήκυνση της ημιτελούς αλυσϊδας. Να γράψετε το μόριο 
που θα προκύψει στην περϊπτωση αυτή; 
 

Απάμτηση 

 
α. Μόριο Ι:  

3΄ ΤCGΤ 5΄ 
5΄ ΑGCΑΤCΑGΤCΑGΑC 3΄ 
Μόριο ΙΙ:  

5΄ ΑGCΤΑΤCGΤΑΑGΤCCΤ   3΄ 
3΄ ΤCGΑΤΑGCΑΤΤCΑGGΑ  5΄ 
 
β. Λόγω των παραλλαγμένων δεοξυριβονουκλεοτιδϊων δεν εϊναι δυνατή η 
επιμήκυνση της ημιτελούς αλυσϊδας. Μετά τη σύνδεση του πρώτου τροπο-
ποιημένου νουκλεοτιδϊου, που περιέχει Αδενϊνη, δεν εϊναι δυνατή η σύνδεση 
του επόμενου νουκλεοτιδϊου. Σο τροποποιημένο νουκλεοτϊδιο με αδενϊνη 
δεν έχει ελεύθερο -ΟΗ και συνεπώς δεν μπορεϊ να συνδεθεϊ σε αυτό άλλο 
νουκλεοτϊδιο αφού δεν εϊναι δυνατός ο σχηματισμός φωσφοδιεστερικού δε-
σμού. 
 

5΄ ΑGCΤΑ 
3' ΤCGΑΤΑGCΑΤΤCΑGGΑ 5΄ 
 

Θέμα 9ο 
 
ε κάποιο θηλαστικό το χρώμα του σώματος μπορεϊ να εϊναι εϊτε μαύρο εϊτε 
λευκό και η ουρά εϊτε κοντή εϊτε μακριά. Από τη διασταύρωση θηλυκού πο-
ντικού με κοντή ουρά και λευκό χρώμα με αρσενικό που έχει μακριά ουρά 
και μαύρο χρώμα πήραμε τους παρακάτω απογόνους: 
Θηλυκά: 
10 με κοντή ουρά και λευκό χρώμα 
10 με κοντή ουρά και μαύρο χρώμα 
10 με μακριά ουρά και λευκό χρώμα 
10 με μακριά ουρά και μαύρο χρώμα 
Αρσενικά: 
10 με μακριά ουρά και λευκό χρώμα 
10 με μακριά ουρά και μαύρο χρώμα 
Ποιοι εϊναι οι πιθανοϊ γονότυποι των ατόμων που διασταυρώθηκαν; 
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Απάμτηση 

 
Παρατηρούμε ότι η αναλογϊα φύλου εϊναι 2♀ : 1♂. Η αναλογϊα αυτή 
αποκαλύπτει την ύπαρξη φυλοσύνδετου θνησιγόνου γονιδϊου. Έστω 
Φδ = μακριά ουρά, ΦΔ = κοντή ουρά (θνησιγόνο), Επειδή δεν δϊνεται ο τρόπος 
κληρονόμησης που ακολουθεϊ το χρώμα του σώματος και η Υ.Α μεταξύ των 
απογόνων με μαύρο και λευκό σώμα εϊναι 1:1, εξετάζουμε τις παρακάτω δυο 
περιπτώσεις κληρονόμησης του χρώματος: 
Μ = μαύρο χρώμα, μ = λευκό χρώμα ή  
μ = μαύρο χρώμα, Μ = λευκό χρώμα. 
Πιθανοϊ γονότυποι: 

Ρ: ΦΔΦδμμ Φ ΦδΤΜμ ή Ρ: ΦΔΦδΜμ Φ ΦδΤμμ. 
 

Θέμα 10ο
 

 
Δϊνεται το παρακάτω τμήμα DΝΑ, το οποϊο αποτελεϊ τμήμα ενός γονιδϊου 
και στο οποϊο κωδική αλυσϊδα εϊναι η αλυσϊδα Ι. 
 

 
 
Σο τμήμα αυτό του DΝΑ αντιγράφεται. Σο βέλος υποδεικνύει την κατεύ-
θυνση σύνθεσης κάποιου πρωταρχικού τμήματος στη αλυσϊδα ΙΙ. Η θέση 
έναρξης της αντιγραφής βρϊσκεται στη θέση Α. 
α. Να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄ άκρα των αλυσϊδων Ι και ΙΙ. 
β. Να γράψετε την αλληλουχϊα βάσεων του πρωταρχικού τμήματος που 
σχηματϊζεται κατά την αντιγραφή της αλυσϊδας Ι, μήκους πέντε (5) νουκλε-
οτιδϊων. 
γ. Σο παρακάτω τμήμα DΝΑ αποτελεϊ τμήμα του γονιδϊου που μεταγράφεται 
στην αλληλουχϊα βάσεων του αντικωδικονϊου κάποιου tRΝΑ. Αυτό το tRNA 
μεταφέρει το δεύτερο αμινοξύ που κωδικοποιεϊ το παραπάνω τμήμα του 
γονιδϊου. 
 

Αλυσίδα α  ...CCΑ... 
Αλυσίδα β  ...GGΤ... 

 
Να διερευνήσετε ποια από τις αλυσϊδες α ή β αυτού του τμήματος DNA 
αποτελεϊ την κωδική αλυσϊδα και να σημειώσετε τα 5΄ και 3΄άκρα κάθε αλυ-
σϊδας. 
 

Απάμτηση 
 
α. Η σύνθεση των πρωταρχικών τμημάτων γϊνεται με κατεύθυνση 5΄ προς 3΄. 
Σο πρωταρχικό τμήμα που συντϊθεται στην αλυσϊδα ΙΙ εϊναι συμπληρωμα-
τικό και αντιπαράλληλο με τη συγκεκριμένη αλυσϊδα. Με δεδομένο ότι η 
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Θ.Ε.Α βρϊσκεται στη θέση Α προκύπτει ότι η αλυσϊδα ΙΙ έχει προσανατολισμό 
5΄ → 3΄ και αντιγράφεται ασυνεχώς. Η αλυσϊδα Ι αντιγράφεται συνεχώς. 
 

 
 
β. την αλυσϊδα Ι σχηματϊζεται το πρωταρχικό τμήμα 5΄ CAUCC 3΄ 
γ. Σο κωδικόνιο του DΝΑ που αντιστοιχεϊ στο δεύτερο αμινοξύ εϊναι το 5΄ 
ACC 3΄ το οποϊο αντιστοιχεϊ στο κωδικόνιο του mRΝΑ 5΄ ΑCC 3΄. το κωδι-
κόνιο αυτό συνδέεται το tRNA με αντικωδικόνιο 3΄ UGG 5΄. Σο τμήμα της μη 
κωδικής αλυσϊδας του γονιδϊου από το οποϊο σχηματϊζεται το αντικωδικόνιο 
αυτού του tRNA έχει την αλληλουχϊα 5΄ ΑCC 3΄. υνεπώς μη κωδική αλυσϊδα 
εϊναι η αλυσϊδα α. 
 

Θέμα 11ο 
 
Ένα θηλυκό έντομο με κανονικά φτερά και στρογγυλά μάτια, διασταυρώ-
θηκε με αρσενικό με κανονικά φτερά και στρογγυλά μάτια. Από τη διασταύ-
ρωση προέκυψαν 
30 αρσενικά με κανονικά φτερά και στρογγυλά μάτια, 
60 θηλυκά με κανονικά φτερά και στρογγυλά μάτια, 
30 αρσενικά με κανονικά φτερά και ωοειδή μάτια, 
 10 αρσενικά με ατροφικά φτερά και στρογγυλά μάτια, 
20 θηλυκά με ατροφικά φτερά και στρογγυλά μάτια, 
 10 αρσενικά με ατροφικά φτερά και ωοειδή μάτια. 
Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα. 
 

Απάμτηση 

 
Από τη διασταύρωση εντόμων με κανονικά φτερά προέκυψαν απόγονοι με 
ατροφικά φτερά. Επομένως ο χαρακτήρας ατροφικά φτερά ελέγχεται από 
υπολειπόμενο γονϊδιο. Επϊσης η αναλογϊα μεταξύ των απογόνων με κανο-
νικά φτερά και των απογόνων με ατροφικά φτερά εϊναι 3:1 και ο χαρακτήρας 
εμφανϊζεται με την ϊδια συχνότητα στα δυο φύλα. υνεπώς το γονϊδιο που 
ελέγχει το εϊδος των φτερών εϊναι αυτοσωμικό.  

Κ= κανονικά φτερά, κ = ατροφικά φτερά. 
Από την διασταύρωση εντόμων με στρογγυλά μάτια προκύπτουν απόγονοι 
με ωοειδή μάτια. Επομένως ο χαρακτήρας ωοειδή μάτια ελέγχεται από υπο-
λειπόμενο γονϊδιο. Επϊσης ο χαρακτήρας ελέγχεται από φυλοσύνδετο γονϊ-
διο επειδή εμφανϊζεται με διαφορετική συχνότητα στα δυο φύλα. υνεπώς 

Φ  = στρογγυλά μάτια, Φσ = ωοειδή μάτια 
Αρχική διασταύρωση  

Ρ: ΚκΦΦσ Φ ΚκΦΤ. 
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Θέμα 12ο 
 
Άνδρας με φυσιολογική όραση που πάσχει από φαινυλκετονουρϊα αποκτά 
με γυναϊκα φυσιολογική, ως προς τις δύο ασθένειες, μϊα κόρη που πάσχει 
μόνο από αχρωματοψϊα στο κόκκινο πράσινο χρώμα. Για την εξακρϊβωση 
του γονότυπου της γυναϊκας και της κόρης, λαμβάνεται DΝΑ από σωματικά 
κύτταρα των δυο αυτών ατόμων και αποδιατάσσεται. τη συνέχεια τα απο-
διατεταγμένα μόρια αναμιγνύονται με τους ανιχνευτές Α και Β. Ο ανιχνευτής 
Α εντοπϊζει το γονϊδιο που ευθύνεται για την αχρωματοψϊα και ο ανιχνευτής 
Β εντοπϊζει το γονϊδιο που κωδικοποιεϊ το ένζυμο που μετατρέπει την 
φαινυλαλανϊνη σε τυροσϊνη. Σα αποτελέσματα της ανάλυσης φαϊνονται στον 
παρακάτω πϊνακα: 
 

 
 
Με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης  
α. να αιτιολογήσετε το φαινότυπο του παιδιού. 
β. να υπολογϊσετε πόσα μόρια DΝΑ υπάρχουν συνολικά στα χρωμοσώματα 
που απεικονϊζονται στον καρυότυπο του συγκεκριμένου παιδιού; 
γ. να εξηγήσετε πόσα χρωμοσώματα μητρικής και πόσα χρωμοσώματα πα-
τρικής προέλευσης έχει η κόρη στον πυρήνα των σωματικών της κυττάρων; 
Δϊνεται ότι η κόρη έχει στα σωματικά της κύτταρα 46 χρωμοσώματα. 
 

Απάμτηση 

 
α. ΦΑ = φυσιολογική όραση Φα = αχρωματοψϊα στο κόκκινο – πράσινο  
χρώμα, Υ = φυσιολογικός φαινότυπος, φ = φαινυλκετονουρϊα.  

Άνδρας ΦΑΤφφ Γυναϊκα ΦΑΦαΥφ. 
Με βάση τα αποτελέσματα της υβριδοποϊησης προκύπτει ότι το παιδϊ έχει 
χρωμοσωμική σύσταση ΦαΟΥΥφ εμφανϊζει σύνδρομο Σurner και επιπλέον 
τρισωμϊα των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων στα οποϊα εδράζονται τα γονϊ-
δια που ελέγχουν την φαινυλκετονουρϊα. Η γέννηση του παιδιού εϊναι απο-
τέλεσμα γονιμοποϊησης μη φυσιολογικών γαμετών. τον άνδρα συνέβη μη 
διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων κατά την 1η ή 2η μειωτική δι-
αϊρεση κατά το σχηματισμό των σπερματοζωαρϊων με αποτέλεσμα να προ-
κύψει σπερματοζωάριο χωρϊς φυλετικό χρωμόσωμα. τη γυναϊκα συνέβη 
κατά την παραγωγή των ωαρϊων μη διαχωρισμός των αδελφών χρωματϊδων 
του χρωμοσώματος, στο οποϊο εδράζεται το φυσιολογικό αλληλόμορφο της 
φαινυλκετονουρϊας, στη 2η μειωτική διαϊρεση.   
β. τον καρυότυπο του παιδιού απεικονϊζονται 46 χρωμοσώματα στα οποϊα 
υπάρχουν συνολικά 92 μόρια DΝΑ. 
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γ. Από τα 46 χρωμοσώματα της κόρης, 22 αυτοσωμικά εϊναι πατρικής προ-
έλευσης και 23 αυτοσωμικά εϊναι μητρικής προέλευσης. Σο χρωμόσωμα Φ 
εϊναι μητρικής προέλευσης.  
 

Θέμα 13ο
 

 
Ένας φυσιολογικός άνδρας αποκτά με γυναϊκα που πάσχει από κληρονομική 
μεταβολική νόσο ένα φυσιολογικό παιδϊ. Από την ανάλυση του DΝΑ των 
χρωμοσωμάτων, στα οποϊα εδράζεται το αντϊστοιχο γονϊδιο, δεν βρέθηκε 
στα κύτταρα του φυσιολογικού παιδιού το αλληλόμορφο γονϊδιο που ευθύ-
νεται για τη νόσο. 
α. Ποιοι εϊναι οι πιθανοϊ τύποι κληρονομικότητας που ακολουθεϊ αυτή η νό-
σος;  
β. Αν σε μεταφασικά κύτταρα του παιδιού υπάρχουν δύο φυσιολογικά αλλη-
λόμορφα του γονιδϊου που προκαλεϊ τη νόσο, ποιος εϊναι τελικά ο τύπος 
κληρονομικότητας που ακολουθεϊ και ποιο εϊναι το φύλο του παιδιού;  
Δϊνεται ότι το παιδϊ έχει φυσιολογικό καρυότυπο. 
 

Απάμτηση 

 
Σο γονϊδιο που προκαλεϊ τη νόσο μπορεϊ να εϊναι επικρατές φυλοσύνδετο ή 
αυτοσωμικό. 

α. ΦΑ= ασθένεια, Φα = φυσιολογικός φαινότυπος, 
Ρ: ΦΑΦα Φ ΦαΤ 

Α= ασθένεια, α= φυσιολογικός φαινότυπος, 
Ρ: ΦΤαα Φ ΦΦΑα. 

β. Η ασθένεια ελέγχεται από φυλοσύνδετο γονϊδιο και το παιδϊ εϊναι αγόρι. 
την περϊπτωση που το παιδϊ ήταν κορϊτσι τότε στα μεταφασικά κύτταρα 
του παιδιού θα έπρεπε να υπάρχουν 4 φυσιολογικά αλληλόμορφα ανε-
ξάρτητα από το εϊδος του γονιδϊου. 
 

Θέμα 14ο 
 
Δϊνεται το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο το οποϊο αναφέρεται σε μια οικο-
γένεια, κάποιο μέλος της οποϊας πάσχει από αιμορροφιλϊα Α. 
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α. Να γράψετε τους γονότυπους όλων των ατόμων που απεικονϊζονται στο 
γενεαλογικό δένδρο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας κάνοντας τις κα-
τάλληλες διασταυρώσεις. 
β. Σο άτομο ΙΙ-3 πάσχει από υπερχοληστερολαιμϊα. Σμήματα DΝΑ μήκους 
10.000 ζευγών βάσεων ελήφθησαν από σωματικά κύτταρα αυτού του ατό-
μου. τα τμήματα αυτά εντοπϊζονται τα αλληλόμορφα που ελέγχουν την 
υπερχοληστερολαιμϊα. Σα τμήματα αυτά επωάστηκαν με ΕcoRΙ. Σα τμήματα 
DNA που προέκυψαν εϊχαν όλα μήκος 10.000 ζεύγη βάσεων. Αν το άτομο ΙΙΙ-1 
αποκτήσει με φυσιολογική σύζυγο ένα παιδϊ που εϊναι αγόρι, τι πιθανότητα 
έχει το παιδϊ αυτό να εμφανϊζει και τις δύο ασθένειες; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.Δϊνεται ότι η αλληλουχϊα που αναγνωρϊζει η ΕcoRΙ υπάρχει 
στο ένα από τα δύο αλληλόμορφα που ελέγχουν την ασθένεια. 
γ. Σα άτομα ΙΙ1 και ΙΙ2 πάσχουν από αχρωματοψϊα στο κόκκινο πράσινο 
χρώμα και έχουν φυσιολογικό καρυότυπο. Όλα τα υπόλοιπα άτομα που 
απεικονϊζονται στο γενεαλογικό δένδρο έχουν φυσιολογική όραση. Να αι-
τιολογήσετε το φαινότυπο των ατόμων ΙΙ1 και ΙΙ2 για την αιμορροφιλϊα Α και 
την αχρωματοψϊα στο κόκκινο πράσινο χρώμα και να γράψετε το γονότυπό 
τους. Επϊσης να βρεϊτε το γονότυπο των ατόμων Ι1 και Ι2 για τις δυο αυτές 
ασθένειες. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Να μη ληφθεϊ υπόψη η 
περϊπτωση γονιδιακής μετάλλαξης. 
 

Απάμτηση 

 
α. Έστω ΦΑ = φυσιολογικός φαινότυπος, Φα = αιμορροφιλϊα Α.  
 

 
 

β. Η αλληλουχϊα που κόβει η EcoRI υπάρχει στο φυσιολογικό αλληλόμορφο. 
Σο άτομο ΙΙ3 εϊναι ομόζυγο για το γονϊδιο που προκαλεϊ την υπερχο-
ληστερολαιμϊα. Έστω  

Δ = υπερχοληστερολαιμϊα, και δ = φυσιολογικός φαινότυπος 
τότε το άτομο ΙΙ3 έχει γονότυπο ΔΔ. Από την διασταύρωση μεταξύ των 

ατόμων ΙΙ3 και ΙΙ4 (Ρ: ΔΔ Φ δδ) προκύπτει ότι το άτομο ΙΙΙ1 έχει γονότυπο Δδ 
και πάσχει από υπερχοληστερολαιμϊα. Η φυσιολογική σύζυγος με την οποϊα 
το άτομο αυτό πρόκειται να αποκτήσει απογόνους μπορεϊ να έχει γονότυπο 

δδΦΑΦΑ ή δδΦΑΦα 
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Οι πιθανές διασταυρώσεις μεταξύ του ατόμου ΙΙΙ1 και της φυσιολογικής 
συζύγου εϊναι:  

Ρ: δδΦΑΦΑ Φ ΔδΦαΤ. 
Πιθανότητα 0%,  

ή 
Ρ: δδΦΑΦα Φ ΔδΦαΤ. 
Πιθανότητα 1/8. 

γ. Με βάση τους γονότυπους και φαινότυπους των ατόμων ΙΙ1, ΙΙ2 και ΙΙΙ1 
προκύπτουν οι γονότυποι 
 

 
 
Σο άτομο ΙΙ2 προέκυψε από σπερματοζωάριο χωρϊς φυλετικό χρωμόσωμα 
και ωάριο με δυο φυλετικά χρωμοσώματα. Κατά την παραγωγή του σπερ-
ματοζωαρϊου συνέβη μη διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων στην 
1η ή 2η μειωτική διαϊρεση ενώ κατά την παραγωγή του ωαρϊου συνέβη μη 
διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων στην 2η μειωτική διαϊρεση.  
 

Θέμα 15ο 
 
Δϊνονται δύο μόρια DΝΑ Α και Β: 
 

 
 
Σα δύο αυτά μόρια αναμιγνύονται και συνδέονται μεταξύ τους με τη με-
σολάβηση του ενζύμου DNA δεσμάση. 
α. Να γράψετε τα πιθανά μόρια DΝΑ που θα προκύψουν. 
β. ε κάποιο από τα μόρια που προκύπτουν περιέχεται συνεχές γονϊδιο το 
οποϊο εισάγεται σε βακτήριο προκειμένου να εκφραστεϊ. 
1. Ποιο πεπτϊδιο κωδικοποιεϊ αυτό το γονϊδιο; 
2. Ποιο εϊναι το τμήμα του rRΝΑ που συμμετέχει στο σύμπλοκο έναρξης της 
πρωτεϋνοσύνθεσης; 
3. Ποιο εϊναι το αντικωδικόνιο του tRΝΑ που θα εισέλθει στο  ριβόσωμα, κα-
τά τη σύνθεση του πεπτιδϊου, όταν εξέρχεται από αυτό το tRΝΑ που μετέ-
φερε το δεύτερο αμινοξύ του πεπτιδϊου; 
4. Αν η μη κωδική αλυσϊδα του παραπάνω γονιδϊου, αντιγράφεται ασυνεχώς, 
να προσδιορϊσετε τη θέση από την οποϊα αρχϊζει η αντιγραφή. 
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5. Έστω ότι κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του γονιδϊου τοποθετήθηκε 
κάποιο λάθος νουκλεοτϊδιο. Σο λάθος αυτό παραμένει και μετά το τέλος της 
αντιγραφής. Σο λάθος αυτό δε μεταβάλλει την αλληλουχϊα των αμινοξέων 
του πεπτιδϊου που συνθέτει αυτό το γονϊδιο. Για ποιους λόγους μπορεϊ να 
συμβαϊνει αυτό; 
 

Απάμτηση 

 
α. Από την ανάμιξη μπορεϊ να προκύψουν τα πιθανά μόρια: 

 

 
β. 1. Σο μόριο ΙΙ περιέχει γονϊδιο το οποϊο κωδικοποιεϊ το πεπτϊδιο 
 

Η2Ν - μεθειονϊνη - προλϊνη - λευκϊνη – 
ασπαρτικό οξύ - σερϊνη – προλϊνη-- γλουταμινικό οξύ - CΟΟΗ. 

 
2. 5΄ αμετάφραστη περιοχή στο mRΝΑ: 5΄ UACUUAA 3΄ 
Αλληλουχϊα βάσεων στο rRΝΑ: 3΄ AUGAAUU 5΄. 
3. Θα εισέλθει το tRΝΑ με αντικωδικόνιο 3΄ CUG 5΄ το οποϊο μεταφέρει το  
ασπαρτικό οξύ.  
4.Η Θ.Ε.Α. βρϊσκεται πριν από το 5΄ άκρο της μη κωδικής αλυσϊδας. 
5. Σο λανθασμένο νουκλεοτϊδιο εϊτε τοποθετήθηκε στην κωδική αλυσϊδα του 
γονιδϊου που προέκυψε από την αντιγραφή με αποτέλεσμα η μεταγρα-
φόμενη αλυσϊδα στο θυγατρικό μόριο να διατηρεϊ την φυσιολογική αλλη-
λουχϊα, εϊτε το λανθασμένο νουκλεοτϊδιο τοποθετήθηκε στη μη κωδική αλυ-
σϊδα του θυγατρικού μορϊου και οδηγεϊ σε συνώνυμο κωδικόνιο.  
 

Θέμα 16ο 
 
Δϊνεται το γενεαλογικό δένδρο μιας οικογένειας στην οποϊα το μαυρισμένο 
άτομο πάσχει από μονογονιδιακή ασθένεια. Οι φαινότυποι των ατόμων I-1 
και Ι-2 εϊναι άγνωστοι. 
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Να βρεϊτε τους πιθανούς γονότυπους και φαινότυπους των ατόμων I-1 και 
1-2. 
 

Απάμτηση 

 
Εξετάζουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

 
 
 
 

 



 

20 
 

Θέμα 17ο 
 
ε ένα φυτό μελετάμε το χρώμα του άνθους. Από διασταυρώσεις που  
πραγματοποιήθηκαν πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
 

 
 
α. Πώς κληρονομεϊται το χρώμα του άνθους στο φυτό αυτό; 
β. Ποιοι εϊναι οι πιθανοϊ γονότυποι των φυτών με φαινότυπο κόκκινο, κϊ-
τρινο, μωβ, και λευκό χρώμα άνθους; 
γ. Από τη διασταύρωση φυτού με λευκά άνθη με φυτό με μωβ, εϊναι δυνατό 
να προκύψουν απόγονοι με λευκό, μωβ και κϊτρινο χρώμα άνθους; Αν ναι, 
ποιοι εϊναι οι γονότυποι των ατόμων που διασταυρώθηκαν και ποια εϊναι η 
φαινοτυπική αναλογϊα των απογόνων στην περϊπτωση αυτή; 
 

Απάμτηση 

 
α. Έστω 
Ι1 =κόκκινο χρώμα, Ι2= μωβ χρώμα, Ι3 =λευκό χρώμα, Ι4=κϊτρινο χρώμα άνθους. 
Σα γονϊδια εϊναι πολλαπλά αλληλόμορφα. 
Ι1 >Ι2,Ι1 >Ι3, Ι1 >Ι4 ,Ι2 >Ι4,Ι3 >Ι2,Ι3 >Ι4 
β. Κόκκινα άνθη: Ι1 Ι1, Ι1Ι2,Ι1Ι3, Ι1Ι4 ,  
Μωβ άνθη: Ι2Ι2, Ι2Ι4,  
Λευκά άνθη: Ι3Ι3, Ι3Ι2,Ι3Ι4,  
Κϊτρινα άνθη: Ι4Ι4 
Ρ:  Ι3Ι4 Φ Ι2Ι4 
Υ.Α: 1 μωβ : 2 λευκά : 1 κϊτρινο. 
 

Θέμα 18ο 
 
Ο παρακάτω πϊνακας αναφέρεται σε κάποιο ζώο. Ο καθορισμός του φύλου 
γϊνεται όπως στον άνθρωπο. Επϊσης στο ζώο αυτό παρατηρούνται οι ϊδιες 
περιπτώσεις ανευπλοειδϊας στα φυλετικά χρωμοσώματα που παρατηρού-
νται και στον άνθρωπο. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πϊνακα με βάση 
τα γενετικά στοιχεϊα που δϊνονται. 
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Απάμτηση 

 

 
 

 

Θέμα 19ο 
 
ε κάποιο θηλαστικό η εμφάνιση χρώματος στις κνήμες των ποδιών ελέγ-
χεται από τα επικρατή αλληλόμορφα γονϊδια Α και Β, που συνθέτουν αντϊ-
στοιχα τα ένζυμα α και β. Σα υπολειπόμενα αλληλόμορφα α και β δε συνθέ-
τουν ένζυμα. Σα γονϊδια αυτά εϊναι ανεξάρτητα. 
 

 
 
Άτομα που συνθέτουν τη χρωστική Β εμφανϊζουν έγχρωμες κνήμες ενώ ά-
τομα που δεν συνθέτουν τη χρωστική Β εμφανϊζουν άχρωμες κνήμες. 
Ένα αρσενικό άτομο με άχρωμες κνήμες διασταυρώνεται με ένα θηλυκό που 
επϊσης έχει άχρωμες κνήμες. Από τη διασταύρωση αυτή προέκυψαν στην F1 
γενιά μόνο απόγονοι με έγχρωμες κνήμες. Αρσενικοϊ απόγονοι της F1 γενιάς, 
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με έγχρωμες κνήμες, διασταυρώνονται πολλές φορές με ομόζυγα θηλυκά 
άτομα με άχρωμες κνήμες. Από τη διασταύρωση προέκυψαν 30 απόγονοι με 
άχρωμες κνήμες και 10 απόγονοι με έγχρωμες κνήμες. Να βρεϊτε τους γονό-
τυπους των παραπάνω ατόμων και να κάνετε τις αντϊστοιχες διασταυ-
ρώσεις. 
 

Απάμτηση 

 
Ρ: ααΒΒ Φ ΑΑββ.  
Υ.Α.: Όλοι οι απόγονοι με έγχρωμες κνήμες (ΑαΒβ). 
Ρ: ΑαΒβ Φ ααββ.  
Υ.Α: 1 με έγχρωμες κνήμες : 3 με άχρωμες κνήμες. 
 

Θέμα 20ο 
 
ε ένα έντομο μελετάμε δύο φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, «το σχήμα των 
πτερύγων» και το «χρώμα του σώματος». Από συνεχεϊς διασταυρώσεις δύο 
ετερόζυγων εντόμων με κανονικά φτερά και μαύρο σώμα προέκυψαν μόνο 
απόγονοι με κανονικά φτερά και μαύρο σώμα. Αν τα γονϊδια που ελέγχουν 
τους δύο αυτούς χαρακτήρες, βρϊσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα, να 
εξηγήσετε το αποτέλεσμα. 
 

Απάμτηση 

 
Έστω Α = κανονικά φτερά, α = θνησιγόνο, Β = μαύρο σώμα, β= θνησιγόνο. 

Ρ: ΑαΒβ Φ ΑαΒβ 
(άτομα με γονότυπο αα ή/και ββ) δεν επιζούν). 

Έστω ΦΑ = κανονικά φτερά, Φα = θνησιγόνο, Β = μαύρο σώμα, β= θνησιγόνο. 
Ρ: ΦΑΤΒβ Φ ΦΑΦαΒβ 

(άτομα με γονότυπο ΦαΤ η/και ββ δεν επιζούν) 
Έστω Α = κανονικά φτερά, α = θνησιγόνο, ΦΒ = μαύρο σώμα, Φβ= θνησιγόνο. 

Ρ: ΑαΦΒΤ Φ ΑαΦΒΦβ 

(άτομα με γονότυπο αα ή/και ΦβΤ δεν επιζούν) 
 

Θέμα 21ο 
 
Από τη διασταύρωση δύο εντόμων Drosophila πήραμε τους παρακάτω απο-
γόνους, οι οποϊοι κατατάσσονται στις παρακάτω φαινοτυπικές ομάδες: 
Θηλυκά: 
20 με γκρι χρώμα και σμήριγγες. 
20 με μαύρο χρώμα και σμήριγγες. 
Αρσενικά: 
10 με γκρι χρώμα και σμήριγγες. 
10 με μαύρο χρώμα και σμήριγγες. 
10 με γκρι χρώμα χωρϊς σμήριγγες. 
10 μαύρο χρώμα χωρϊς σμήριγγες. 
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Να βρεϊτε τους γονότυπους και φαινότυπους των ατόμων της πατρικής 
γενιάς. Δϊνεται ότι το γκρι χρώμα του σώματος ελέγχεται από επικρατές γο-
νϊδιο. 
 

Απάμτηση 
 
Έστω Γ = γκρι, γ = μαύρο, Φ = σμήριγγες, Φσ = χωρϊς σμήριγγες. 

Ρ: γγΦΦσ Φ ΓγΦΤ ή Ρ: ΓγΦΦσ Φ γγΦΤ 
 

Θέμα 22ο 
 
Δϊνεται το γενεαλογικό δέντρο στο οποϊο τα μαυρισμένα άτομα εμφανϊζουν 
γενετική ασθένεια.  
 

 
 
Για τον έλεγχο του τύπου κληρονομικότητας της γενετικής ασθένειας λαμ-
βάνονται από σωματικά κύτταρα των παραπάνω ατόμων τμήματα DΝΑ μή-
κους 2.000 ζευγών βάσεων. Σα τμήματα αυτά, που περιέχουν τα αλληλό-
μορφα γονϊδια που ελέγχουν την ασθένεια, κόπηκαν με ΕcoRΙ. Η ανάλυση 
των θραυσμάτων που προέκυψαν, έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Αξιοποιώντας το γενεαλογικό δέντρο και τα στοιχεϊα του πϊνακα, να απα-
ντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
α. Ποιο από τα δύο αλληλόμορφα κόβεται από την ΕcoRΙ και γιατϊ; Πώς κλη-
ρονομεϊται η ασθένεια και ποιοι εϊναι οι γονότυποι των ατόμων του γενε-
αλογικού δέντρου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας κάνοντας τις κα-
τάλληλες διασταυρώσεις. 
β. Αν το άτομο ΙΙ3 πάσχει από νόσο που οφεϊλεται σε γονϊδιο του μιτο-
χονδριακού DΝΑ, να βρεϊτε ποια άλλα άτομα της οικογένειας πάσχουν από 
την ϊδια νόσο και γιατϊ. 
γ. Αν τα άτομα ΙΙ3, ΙΙΙ1 και ΙΙΙ2 έχουν γραμμή τριχοφυόας χωρϊς κορυφή ενώ τα 
υπόλοιπα άτομα εμφανϊζουν γραμμή τριχοφυόας με κορυφή, να βρεϊτε το 
γονότυπο όλων των ατόμων της οικογένειας, ως προς το χαρακτηριστικό 
αυτό και να υπολογϊσετε την πιθανότητα από το γάμο των ατόμων ΙΙ3 και 
ΙΙ4, να γεννηθεϊ κορϊτσι φυσιολογικό με γραμμή τριχοφυόας χωρϊς κορυφή. 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

Απάμτηση 

 
α. Η ΕcoRΙ κόβει το φυσιολογικό αλληλόμορφο το οποϊο εϊναι αυτοσωμικό 
και επικρατές όπως προκύπτει από το άτομο ΙΙΙ2. Η ασθένεια ελέγχεται από 
αυτοσωμικό υπολειπόμενο γονϊδιο. 
Έστω Α = φυσιολογικός φαινότυπος και α = ασθένεια.  
Οι γονότυποι των ατόμων εϊναι 
 

Ι1: αα, Ι2: Αα, ΙΙ1: αα, ΙΙ2: Αα, ΙΙ3: αα, ΙΙ4: ΑΑ. ΙΙΙ1: Αα, ΙΙΙ2: Αα. 
 
β. Από νόσο που οφεϊλεται στο μιτοχονδριακό DNA πάσχουν τα άτομα Ι2, ΙΙ2, 
ΙΙΙ1. 
γ. Έστω Γ = γραμμή τριχοφυόας με κορυφή, γ = γραμμή τριχοφυόας χωρϊς 
κορυφή.  
Γονότυποι:  

Ι1: Γγ, Ι2: Γγ, ΙΙ1: Γγ, ΙΙ2: Γγ, ΙΙ3: γγ, ΙΙ4: Γγ, ΙΙΙ1: γγ, ΙΙΙ2: γγ. 
Η διασταύρωση μεταξύ των ατόμων ΙΙ3 και ΙΙ4 εϊναι 

Ρ: ααγγ Φ ΑΑΓγ. 
Η πιθανότητα το παιδϊ να μην πάσχει από την ασθένεια και να εμφανϊζει 
γραμμή τριχοφυόας χωρϊς κορυφή εϊναι 1/4. 
 

Θέμα 23ο 
 
Ένα άτομο με σύνδρομο Κlinefelter, έχει ελεύθερους λοβούς αυτιών και πά-
σχει από αχρωματοψϊα στο κόκκινο πράσινο χρώμα και PKU. Οι γονεϊς αυτού 
του ατόμου έχουν φυσιολογική όραση, δεν πάσχουν από ΡKU και ο πατέρας 
του έχει προσκολλημένους λοβούς αυτιών.  
α. Πόσα αλληλόμορφα για την αχρωματοψϊα, την ΡΚU και το χαρακτήρα ελ-
εύθεροι λοβοϊ αυτιών περιέχει συνολικά ένα σωματικό κύτταρο αυτού του 
ατόμου στο στάδιο της μετάφασης της μϊτωσης; 
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β. Ποια γονιδιακή σύσταση εϊχε το ωάριο, η γονιμοποϊηση του οποϊου, οδή-
γησε στο άτομο αυτό; 
 

Απάμτηση 

 
α. Έστω ΦΑ = φυσιολογική όραση, Φα = αχρωματοψϊα, Ε = ελεύθεροι λοβοϊ  
αυτιών, ε = προσκολλημένοι λοβοϊ αυτιών Υ = φυσιολογικός φαινότυπος, φ = 
φαινυλκετονουρϊα. Ο γονότυπος του ατόμου εϊναι  

ΦαΦαΤΕεφφ. 
Ένα σωματικό κύτταρο στη μετάφαση της μϊτωσης περιέχει 4 αλληλό-
μορφα για την αχρωματοψϊα, 2 αλληλόμορφα για τους ελεύθερους λοβούς 
αυτιών και 4 αλληλόμορφα για τη φαινυλκετονουρϊα. υνολικά 10 γονϊδια. 
β. Ωάριο ΦαΦαφΛ. Μη διαχωρισμός των φυλετικών χρωμοσωμάτων κατά την 
παραγωγή των ωαρϊων στη μητέρα στη 2η μειωτική διαϊρεση. 
 

Θέμα 24ο
 

 
Από τη διασταύρωση θηλυκού εντόμου με μικρά φτερά με αρσενικό που έχει 
μεγάλα φτερά πήραμε στην F1 γενιά: 
Αρσενικά:  
40 απογόνους με μικρά φτερά 
40 απογόνους με μεγάλα φτερά 
Θηλυκά:  
40 απογόνους με μικρά φτερά 
40 απογόνους με μεγάλα φτερά. 
Να αιτιολογήσετε τη φαινοτυπική αναλογϊα των απογόνων κάνοντας τις 
κατάλληλες διασταυρώσεις. Σα μικρά φτερά ελέγχονται από επικρατές αλ-
ληλόμορφο γονϊδιο. 
 

Απάμτηση 

 
Σο γονϊδιο μπορεϊ να εϊναι φυλοσύνδετο.  
Έστω ΦΑ = μικρά φτερά, Φα = μεγάλα φτερά.  

Ρ:ΦΑΦα Φ ΦαΤ. Υ.Α: 1:1:1:1. 
Σο γονϊδιο μπορεϊ να εϊναι αυτοσωμικό.  
Έστω Α = μικρά φτερά, α = μεγάλα φτερά.  

Ρ: ΑαΦΦ Φ ααΦΤ. Υ.Α: 1:1:1:1. 
 

Θέμα 25ο 
 
Δϊνεται γενεαλογικό δέντρο στο οποϊο τα μαυρισμένα άτομα πάσχουν από 
μεταβολική νόσο. 
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Για τον εντοπισμό του παθολογικού αλληλόμορφου χρησιμοποιήθηκε ραδι-
ενεργός ανιχνευτής. Από κάθε άτομο απομονώθηκαν τμήματα DΝΑ, που πε-
ριέχουν τα αλληλόμορφα γονϊδια που ελέγχουν τη μεταβολική νόσο και το-
ποθετήθηκαν σε κατάλληλο περιβάλλον υβριδοποϊησης παρουσϊα του ανι-
χνευτή. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων πήραμε τα παρακάτω απο-
τελέσματα: 
 

 
 
α. Πώς κληρονομεϊται η ασθένεια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με 
κατάλληλες διασταυρώσεις. 
β. Ποια εϊναι η πιθανότητα ένα επόμενο παιδϊ των ατόμων I1 και I2 να εϊναι 
κορϊτσι και να πάσχει από την ασθένεια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. 
 

Απάμτηση 

 
α. Σο γονϊδιο εϊναι αυτοσωμικό επικρατές. Έστω  

Α = ασθένεια, α = φυσιολογικός φαινότυπος. 
Γονότυποι:  

Ι1: Αα, Ι2: αα, ΙΙ3: αα, ΙΙ4:Αα, ΙΙ5: Αα 
Η περϊπτωση του φυλοσύνδετου επικρατούς απορρϊπτεται γιατϊ το άτομο Ι1 
έχει αποκτήσει τον απόγονο ΙΙ3 που εϊναι φυσιολογικός.  
β. Ρ: ααΦΦ Φ ΑαΦΤ.  
Η πιθανότητα να πάσχει ένα κορϊτσι εϊναι 1/4. 
 

Θέμα 26ο 
 
Δϊνεται το παρακάτω τμήμα μορϊου DΝΑ, το οποϊο περιέχει ασυνεχές γο-
νϊδιο Α: 
 

 
 
Σο τμήμα αυτό κωδικοποιεϊ το πεπτϊδιο 
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θρεονϊνη - προλϊνη - λυσϊνη – μεθειονϊνη 
 
το οποϊο δεν έχει υποστεϊ τροποποϊηση. Σο τμήμα αυτό του DNA πρόκειται 
να κλωνοποιηθεϊ σε cDNA βιβλιοθήκη. 
α. Να γράψετε τα μόρια που θα δημιουργηθούν από την αρχή της διαδι-
κασϊας μέχρι και την κατασκευή του ανασυνδυασμένου πλασμιδϊου, υπο-
δεικνύοντας με ένα βέλος τη σύνθεση κάθε νέας νουκλεοτιδικής αλυσϊδας. 
β. Σο πλασμϊδιο που χρησιμοποιήθηκε εϊναι αυτό της εικόνας. 
 

 
 
Σο πλασμϊδιο αυτό διαθέτει θέση έναρξης της αντιγραφής (Θ.Ε.Α), υποκι-
νητή απαραϊτητο για τη μεταγραφή του ξένου γονιδϊου, γονϊδιο ανθεκτι-
κότητας σε αντιβιοτικό και ένα γονϊδιο Β, για το οποϊο δϊνονται η θέση του 
υποκινητή (ΤΒ) και ότι η κωδική του αλυσϊδα βρϊσκεται στον κλώνο Ι του 
πλασμιδϊου. Σο πλασμϊδιο αυτό μπορεϊ να κοπεϊ με EcoRI στη θέση που 
υποδεικνύεται στην εικόνα. 
ε μερικά μετασχηματισμένα βακτήρια με το ανασυνδυασμένο πλασμϊδιο 
διαπιστώθηκε ότι η αλυσϊδα α του γονιδϊου αντιγράφεται με τρόπο ασυνεχή. 
Να διερευνήσετε αν τα βακτήρια αυτά θα παράγουν το πεπτϊδιο. Δϊνονται οι 
αντιστοιχϊσεις κωδικονϊων-αμινοξέων από το γενετικό κώδικα: 

προλϊνη-CCΑ, λυσϊνη-ΑΑΑ, θρεονϊνη-ΑCG, μεθειονϊνη-ΑUG. 
 

Απάμτηση 

 
α. Σα εξώνια στο mRΝΑ αποτελούνται από τα κωδικόνια 
 

5΄...ΑUG-ΑΑΑ-CCΑ-ΑCG... 3΄. 
 
Κωδική αλυσϊδα του γονιδϊου εϊναι η αλυσϊδα α. Σο πρόδρομο και το ώριμο 
mRΝΑ που παράγονται εϊναι: 
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β. Σα βακτήρια δεν παράγουν το πεπτϊδιο γιατϊ η κωδική αλυσϊδα του γονι-
δϊου εϊναι ενσωματωμένη στον κλώνο ΙΙ του πλασμιδϊου και αντιγράφεται 
ασυνεχώς και το κωδικόνιο έναρξης της κωδικής αλυσϊδας εϊναι προς την 
θέση έναρξης της αντιγραφής. 
 

Θέμα 27ο 

 
Από τη διασταύρωση δύο εντόμων με κόκκινο χρώμα ματιών και καφέ 
χρώμα σώματος πήραμε στην F1 γενιά 
240 θηλυκά άτομα με κόκκινα μάτια και καφέ χρώμα σώματος 
 120 αρσενικά άτομα με κόκκινα μάτια και καφέ χρώμα σώματος, 
 120 αρσενικά άτομα με λευκά μάτια και καφέ χρώμα σώματος, 
  80 θηλυκά άτομα με κόκκινα μάτια και μαύρο χρώμα σώματος, 
  40 αρσενικά άτομα με κόκκινα μάτια και μαύρο χρώμα σώματος, 
  40 αρσενικά άτομα με λευκά μάτια και μαύρο χρώμα σώματος. 
Να βρεϊτε τον τύπο κληρονομικότητας που ακολουθεϊ κάθε χαρακτήρας και 
να κάνετε τη σχετική διασταύρωση. 
 

Απάμτηση 

 
Έστω ΦΛ = κόκκινα μάτια, Φλ = λευκά μάτια,  
Κ = καφέ χρώμα σώματος, κ = μαύρο χρώμα σώματος 

Ρ: ΚκΦΛΦλ Φ ΚκΦΛΤ. 
 

Θέμα 28ο 
 
Από τη διασταύρωση δύο γκρϊζων εντόμων πήραμε 
120 θηλυκά με γκρϊζο χρώμα, 
120 αρσενικά με γκρϊζο χρώμα, 
 40 θηλυκά με καστανό χρώμα, 
 40 αρσενικά με καστανό χρώμα. 
Σο ϊδιο αρσενικό διασταυρώθηκε με άλλο θηλυκό που επϊσης ήταν γκρϊζο. 
Από τη διασταύρωση αυτή πήραμε 
 60 θηλυκά με γκρϊζο χρώμα 
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 20 θηλυκά με καστανό χρώμα 
 30 αρσενικά με γκρϊζο χρώμα 
 10 αρσενικά με καστανό χρώμα. 
Με ποιον τρόπο κληρονομεϊται το χρώμα στα συγκεκριμένα έντομα; 
Να εξηγήσετε τις διαφορές στα αποτελέσματα των δύο διασταυρώσεων. 
 

Απάντηση 
 
Έστω Γ = γκρϊζο χρώμα, γ = καστανό χρώμα, Από τη δεύτερη διασταύρωση 
προκύπτει αναλογϊα 2♀ : 1♂ γεγονός που αποκαλύπτει ότι το θηλυκό άτομο 
της δεύτερης διασταύρωσης φέρει στο γονιδϊωμά του φυλοσύνδετο θνησι-
γόνο γονϊδιο. 
την περϊπτωση που το θνησιγόνο γονϊδιο εϊναι υπολειπόμενο  
(ΦΔ = φυσιολογικός φαινότυπος, Φδ = θνησιγόνο) τότε οι γονότυποι των ατό-
μων για κάθε διασταύρωση εϊναι: 

1η διασταύρωση: Ρ: ΓγΦΔΦΔ Φ ΓγΦΔΤ 
2η διασταύρωση: Ρ: ΓγΦΔΦδ Φ ΓγΦΔΤ. 

την περϊπτωση που το θνησιγόνο γονϊδιο εϊναι επικρατές  
(Φδ = φυσιολογικός φαινότυπος, ΦΔ = θνησιγόνο) τότε οι γονότυποι των ατό-
μων για κάθε διασταύρωση εϊναι: 

1η διασταύρωση: Ρ: ΓγΦδΦδ Φ ΓγΦδΤ 
2η διασταύρωση: Ρ: ΓγΦΔΦδ Φ ΓγΦδΤ. 

 

Θέμα 29ο 
 
Ένας άνδρας που πάσχει μόνο από την κληρονομική ασθένεια Α πα-
ντρεύεται μια φυσιολογική γυναϊκα, ομόζυγη για το φυσιολογικό αλλη-
λόμορφο της ασθένειας Α και αποκτούν ένα παιδϊ που πάσχει από την 
ασθένεια Α καθώς και από μϊα δεύτερη κληρονομική ασθένεια Β. Για τα 
γονϊδια που ευθύνονται για τις δύο αυτές ασθένειες ισχύει ο δεύτερος νόμος 
του Μendel. Να βρεϊτε 
α. τον τύπο κληρονομικότητας που ακολουθούν οι ασθένειες Α και Β. Να αι-
τιολογήσετε την απάντησή σας. 
β. το φύλο του παιδιού. 
Δϊνεται ότι η ασθένεια Β δεν εμφανϊζεται με την ϊδια συχνότητα στα δύο 
φύλα. 
 

Απάμτηση 

 
α. Έστω Α = ασθένεια Α, α = φυσιολογικός φαινότυπος, ΦΒ = φυσιολογικός 
φαινότυπος, Φβ = ασθένεια Β. 
Άνδρας: Ρ: ΑΑΦΒΤ, ΑαΦΒΤ. 
Γυναϊκα: ααΦΒΦβ 
Παιδϊ: ΑαΦβΤ 
β. Σο παιδϊ εϊναι αγόρι. 
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Θέμα 30ο 
 
ε ένα έντομο το χρώμα του σώματος μπορεϊ να εϊναι καφέ ή μαύρο. Σο 
χρώμα στο σώμα των εντόμων εκδηλώνεται μόνο όταν υπάρχει το επι-
κρατές γονϊδιο Ν. Σο αλληλόμορφο του ν εμποδϊζει την εμφάνιση χρώματος, 
με αποτέλεσμα τα έντομα να εμφανϊζουν απαλό κιτρινωπό σώμα.  
Δύο καφέ έντομα διασταυρώθηκαν μεταξύ τους. Από τη διασταύρωση αυτή 
πήραμε συνολικά 320 απογόνους.Από την ανάλυση των απογόνων πήραμε 
τις παρακάτω φαινοτυπικές ομάδες: 
180 απογόνους με καφέ σώμα 
 80 απογόνους με κιτρινωπό σώμα 
 60 απογόνους με μαύρο σώμα. 
Να αιτιολογήσετε τη φαινοτυπική αναλογϊα των απογόνων. 
 

Απάμτηση 

 
Έστω Κ = καφέ σώμα, κ = μαύρο σώμα και  
Ν = παραγωγή χρωστικής, ν = κιτρινωπό σώμα.  

Ρ: ΚκΝν Φ ΚκΝν 
Υ.Α: 180 με καφέ σώμα, 60 με μαύρο, 80 με κιτρινωπό σώμα. 

 

Θέμα 31ο 
 
Δϊνεται το παρακάτω τμήμα DΝΑ που κωδικοποιεϊ τα επτά (7) πρώτα αμι-
νοξέα του αμινικού άκρου της φυσιολογικής β-πολυπεπτιδικής αλυσϊδας 
της αιμοσφαιρϊνης Α (ΗbΑ) του ανθρώπου. 
 

 
 
α. Να εντοπϊσετε την κωδική και τη μη-κωδική αλυσϊδα στο τμήμα αυτό του 
DΝΑ. 
β. Σμήματα DΝΑ μήκους 1000 ζευγών βάσεων που περιέχουν τα κωδικόνια 
που αντιστοιχούν στα επτά (7) πρώτα αμινοξέα του αμινικού άκρου της β-
αλυσϊδας λαμβάνονται από σωματικά κύτταρα δύο ατόμων 1 και 2, προκει-
μένου να διερευνηθεϊ αν εϊναι φορεϊς του γονιδϊου βς. Σα τμήματα αυτά 
κόβονται με την περιοριστική ενδονουκλεάση DdeI η οποϊα αναγνωρϊζει την 
αλληλουχϊα βάσεων 
 

5΄ CΤGΑG 3΄ 
3΄ GΑCΤC 5΄ 

 
και κόβει κάθε αλυσϊδα μεταξύ C και Σ. 
Σα αποτελέσματα της εξέτασης για κάθε άτομο δϊνονται στον παρακάτω 
πϊνακα. 
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Ποιος εϊναι ο γονότυπος των ατόμων 1 και 2; Να αιτιολογήσετε την  
απάντησή σας. 
γ. Ένα ανθρώπινο ερυθρό αιμοσφαϊριο περιέχει κατά μέσο όρο 2.000 μόρια 
αιμοσφαιρϊνης Α (ΗbΑ). Να βρεϊτε πόσα μόρια β-πολυπεπτιδικών αλυσϊδων 
πρέπει να συνθέσει το ερυθρό αιμοσφαϊριο και πώς θα το επιτύχει αυτό; 
δ. Πόσα φυσιολογικά αλληλόμορφα που ελέγχουν τη σύνθεση της ΗbΑ, δια-
θέτει το άτομο 2 
1. στα σωματικά του κύτταρα,  
2. στα θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν από την πρώτη μειωτική  
διαϊρεση ενός γεννητικού κυττάρου. 
 

Απάμτηση 

 
α. την κωδική αλυσϊδα του γονιδϊου Β το 6ο κωδικόνιο εϊναι το 5΄ GAG 3΄. 
Επομένως κωδική αλυσϊδα: εϊναι η Ι  
β. το γονϊδιο βς το 6ο κωδικόνιο εϊναι το 5΄ GTG 3΄.Σο γονϊδιο αυτό δεν κό-
βεται από την ενδονουκλεάση. 

Άτομο 1: Ββς 
Άτομο 2: ΒΒ 

γ. Για τη σύνθεση κάθε μορϊου HbA απαιτούνται 2 μόρια α-αλυσϊδων και 2 
μόρια β-αλυσϊδων. υνεπώς για τη σύνθεση 2.000 μορϊων HbA απαιτούνται 
συνολικά 4.000 μόρια β-αλυσϊδων. Η σύνθεση πολλών μορϊων επιτυγχάνεται 
με την παραγωγή πολλών mRNA ταυτόχρονα από το γονϊδιο Β, την επι-
μήκυνση του χρόνου ζωής των mRΝΑ στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου 
και τη μετάφρασή κάθε mRNA από πολλά ριβοσώματα (πολύσωμα). 
δ. 1.τα σωματικά κύτταρα υπάρχουν 4 φυσιολογικά γονϊδια α και 2 γονϊδια 
Β.  
2.τα θυγατρικά κύτταρα της πρώτης μειωτικής διαϊρεσης υπάρχουν 4 φυ-
σιολογικά γονϊδια α και 2 γονϊδια Β. 
 

Θέμα 32ο 
 
το μεγάλο βραχϊονα του χρωμοσώματος 21 του ανθρώπου βρϊσκονται τα 
γονϊδια που ευθύνονται για τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου 
Down. ε ανθρώπινο ζυγωτό συνέβη αμοιβαϊα μετατόπιση μεταξύ των χρω-
μοσωμάτων 3 και 21. Η συγκεκριμένη χρωμοσωμική μετάλλαξη περιλαμβάνει 
το μεγάλο βραχϊονα του χρωμοσώματος 21. Σο ζυγωτό αυτό αναπτύχθηκε σε 
ενήλικο άτομο το οποϊο πρόκειται να αποκτήσει απογόνους με άτομο που 
έχει φυσιολογικό φαινότυπο και καρυότυπο. 
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Να βρεϊτε  
α. την πιθανότητα κάθε απόγονος να έχει φυσιολογικό καρυότυπο 
β. την πιθανότητα κάθε απόγονος να έχει φυσιολογικό φαινότυπο  
γ. τις χρωμοσωμικές ανωμαλϊες που θα εμφανϊζουν οι απόγονοι με μη-φυ-
σιολογικό καρυότυπο; 
 

Απάμτηση 

 
Έστω Α = φυσιολογικό χρωμόσωμα 3, ΑΒ = χρωμόσωμα 3 στο οποϊο έχει 
μετατοπιστεϊ ο μεγάλος βραχϊονας του χρωμοσώματος 21, Β = φυσιολογικό 
χρωμόσωμα 21, ΒΑ = χρωμόσωμα 21 στο οποϊο έχει μετατοπιστεϊ τμήμα του 
χρωμοσώματος 3. 
Φρωμοσωμική σύσταση του ατόμου: ΑΑΒΒΒΑ. 
Γαμέτες: ΑΒ, ΑΒΑ, ΑΒΒ, ΑΒΒΑ 
Φρωμοσωμική σύσταση φυσιολογικού ατόμου: ΑΑΒΒ 
Γαμέτες: ΑΒ. 
Απόγονοι: ΑΑΒΒ, ΑΑΒΒΑ, ΑΑΒΒΒ, ΑΑΒΒΒΑ 
α. ¼ 
β. ¼ 
γ. ΑΑΒΒΑ, μετατόπιση τμήματος του χρωμοσώματος 3 στο χρωμόσωμα 21 
και έλλειψη του μεγάλου βραχϊονα από το χρωμόσωμα 21. 
ΑΑΒΒΒ, μετατόπιση του μεγάλου βραχϊονα του χρωμοσώματος 21 στο χρω-
μόσωμα 3 και σύνδρομο Down και έλλειψη τμήματος από το χρωμόσωμα 3 . 
ΑΑΒΒΒΑ, αμοιβαϊα μετατόπιση και φυσιολογικός φαινότυπος. 
 

Θέμα 33ο 
 
Σο χρώμα του σώματος σε κάποιο έντομο εμφανϊζεται με τέσσερις φαι-
νοτυπικές παραλλαγές. Έχουν βρεθεϊ άτομα με χρώμα κόκκινο, πορτοκαλϊ, 
πράσινο και λευκό. Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα των παρακάτω δια-
σταυρώσεων. 
Από τη διασταύρωση θηλυκού με κόκκινο σώμα με αρσενικό με λευκό 
γεννήθηκαν 
40 θηλυκά με κόκκινο χρώμα, 
40 θηλυκά με πράσινο χρώμα, 
38 αρσενικά με κόκκινο χρώμα και 
38 αρσενικά με πράσινο χρώμα. 
Από διασταύρωση θηλυκού εντόμου με κόκκινο χρώμα με αρσενικό με 
πράσινο χρώμα γεννήθηκαν 
40 θηλυκά με κόκκινο χρώμα 
40 θηλυκά με πορτοκαλϊ χρώμα 
40 αρσενικά με κόκκινο χρώμα και 
40 αρσενικά με πορτοκαλϊ χρώμα. 
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Απάμτηση 

 
Δύο πιθανοϊ τύποι κληρονομικότητας: 
1η περϊπτωση: Αυτοσωμικά πολλαπλά αλληλόμορφα. 
ΙΚ = κόκκινο, ΙΠ = πράσινο, Ι0 = πορτοκαλϊ, ΙΛ = λευκό 
ΙΚ>ΙΠ, ΙΚ>ΙΟ, ΙΠ>ΙΛ, ΙΚ>ΙΛ, Ι0>ΙΠ 
Διασταυρώσεις:  
Ρ: ΙΚΙΠ Φ ΙΛΙΛ,  
Ρ: ΙΚΙΟ Φ ΙΠΙΠ 
2η περϊπτωση: Υυλοσύνδετα πολλαπλά αλληλόμορφα: 
ΦΚ>ΦΠ, ΦΚ>ΦΟ, ΦΠ>ΦΛ, ΦΚ>ΦΛ, Φ0>ΦΠ 
Ρ: ΦΚΦΠ Φ ΦΛΤ. 
Ρ: ΦΚΦΟ Φ ΦΠΤ. 
 
 

 
 
 
 
 

Καλή επιτυχϊα !!! 


