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ΘΕΜΑ Α 

Α1 β 

Α2 α 

Α3 δ 

Α4 α 

Α5 γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1 

Μετάφαση μίτωσης: 48 χρωμοσώματα, 96 μόρια DNA 

Θυγατρικό κύτταρο που προκύπτει στη Μείωση Ι: 24 χρωμοσώματα, 48 μόρια DNA 

Β2 

1.Φθείρεται λόγω της ύπαρξης απορρόφησης θρεπτικών συστατικών από το λεπτό έντερο 

με αποτέλεσμα αντι να αποθηκεύει πρωτεΐνες και υδατάνθρακες που χρησιμοποιούνται 

από τα ηπατικά κύτταρα, να αποθηκεύει λίπη και να διογκώνεται. 

2. Κίρρωση ήπατος. 

3. Πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου 

Β3 

ι) Ενδοσπόρια: αφυδατωμένα κύτταρα με χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς και  ανθεκτικά 

τοιχώματα 

ιι) Οπερόνιο λακτόζης το οποίο ενεργοποιείται όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο 

λακτόζη 

ιιι) τα συνθέτουν μόνα τους π.χ. οπερόνιο τρυπτοφάνης 

Β4 

Ύπαρξη πολλαπλών αλληλομόρφων. Υπάρχει ετερογένεια όσον αφορά τη λειτουργικότητα 

του ενζύμου δηλαδή μπορεί να υπάρχει μειωμένη ενεργότητα έως και παντελή έλλειψη 

ενεργότητας  

Β5 

Γονίδια tRNA, rRNA, αμετάφραστες και κωδικόνια λήξης 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1 

Α: πρωτογενής φυσική 

Β: πρωτογενής τεχνητή (εμβόλιο) 

Γ: δευτερογενής 

Γ2 

Βπ=5.000 Kg,  Βκ=50.000 kg, ΒΛ= 50 kg, ΒΣ=500 kg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Γ3 

1η περίπτωση: η πρωτεΐνη να κωδικοποιείται από mtDNA. Θα πάσχουν όλοι οι απόγονοι 

2η περίπτωση: η πρωτεΐνη να κωδικοποιείται από γενετικό υλικό του πυρήνα με 

αυτοσωμικό τρόπο.  

Α) Η ασθένεια να κληρονομείται με Επικρατή τρόπο 

Μητέρα ΑΑ x  Πατέρας αα Πιθανότητα= 0%/ Μητέρα Αα x Πατέρας αα Πιθανότητα = 50% 

Β) Η ασθένεια να κληρονομείται με υπολειπόμενο τρόπο 

Μητέρα αα x Πατέρας ΑΑ Πιθανότητα = 0%. Πατέρας Αα x Μητέρα αα Πιθανότητα = 50% 

Παρατηρούμε ότι οι περιπτώσεις Α και Β βγάζουν τα ίδια αποτελέσματα 

Γ4 

Τελικά μόρια = 23= 8 εκ των οποίων αποκλειστικά ραδιενεργό άζωτο τα 6 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Γονίδιο Α mRNA 

αλυσίδα 1 5΄GAATTCGGAACATGCCCGGGTCAGCCTGAGAGAATTCCC3΄  Κωδική 

αλυσίδα 2 3΄ CTTAAGCCTTGTACGGGCCCAGTCGGACTCTCTTAAGGG5΄  

Αντικωδικόνια: 3UAC5,3GGG5, 3CCC5, 3AGU5, 3CGG5 

rRNA: 3΄CUUAAGCCUUG5΄ 

Γονίδιο Β rRNA 

αλυσίδα 1 5΄CTTATACGCAATGTTCCTAAA 3΄ Κωδική 

αλυσίδα 2 3΄GAATATGCGTTACAAGGATTT 5΄ 

Γονίδιο Γ  

αλυσίδα 1 5΄ACTATGCACTTCCGGCCAA 3΄ 

αλυσίδα 2 3΄TGATACGTGAAGGCCGGTT 5΄Κωδική 

Δ4: Το γονίδιο με την EcoRI το φορέα κλωνοποίησης με την ΠΕΙ 

5 CAATTC3    5GAATTG3 

3GAATTG5   3CTTAAC5 

Το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο δεν θα κοπεί 

 


