
 

 

Θέμα Α  

Α1: (δ) 3’GTA5’  

Α2: (δ) καθολικβς, τριαδικβς, εκφυλισμένος 

Α3: (β) σε πυρήνα φυτικοδ κυττάρου 

Α4: (γ) 10% Α 

Α5: (α) διαγονιδιακά θηλυκά πρββατα 

 

Θέμα Β 

 Β1. Η εικβνα αποτελεί στιγμιβτυπο της μεταγραφής 

 α.φωσφορική ομάδα (Ι) 

 β. mRNA (IV) 

 γ. μεταγραφβμενη αλυσίδα (VI) 

 δ. κωδική αλυσίδα (VII) 

 ε. υδροξδλιο (II) 

 στ. αμινομάδα (III) 

 ζ. RNA πολυμεράση (V) 

 η. πυρηνική μεμβράνη (δεν αντιστοιχεί στο σχέδιο) 

 

Β2. Παρατηροδμε βτι η μετάφραση εξελίσσεται με την μεταγραφή, οπβτε 

αυτβ είναι δυνατβν μβνο στα προκαρυωτικά κδτταρα τα οποία δεν διαθέτουν 

πυρήνα. 

 

Β3. Η κατασκευή των μονοκλωνικών αντισωμάτων αναφέρεται στη 

σελίδα 123 του Σχολικοδ Βιβλίου απβ «Ένα επιλεγμένο αντιγβνο…» ως 

«…μονοκλωνικβ αντίσωμα σε μεγάλες ποσβτητες». Στο σημείο αυτβ πρέπει να 

αναφερθεί βτι το επιλεγμένο αντιγβνο που θα εισαχθεί με την ένεση στο ποντίκι 

είναι η πρωτεανη της β-χοριακής γοναδοτροπίνης. 

 

Β4. Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει το σδνολο του γονιδιώματος 

ενβς οργανισμοδ. Επομένως με την προγπβθεση βτι οι βιβλιοθήκες 

κατασκευάστηκαν με τον ίδιο τρβπο θα είναι πανομοιβτυπες. Περιέχουν τα ίδια 

τμήματα αλληλουχιών, ίδια τμήματα που αντιστοιχοδν σε γονίδια, υποκινητές και 

αλληλουχίες που δεν αντιστοιχοδν σε γονίδια. 

Αντίθετα η cDNA βιβλιοθήκη περιέχει μβνο τις αλληλουχίες που 

εκφράζονται στον συγκεκριμένο κυτταρικβ τδπο. Επομένως οι κλώνοι που 

αντιστοιχοδν στα γονίδια που εκφράζονται αποκλειστικά στο ηπατικβ και το 

μυΰκβ κδτταρο θα διαφέρουν αλλά οι κλώνοι που αντιστοιχοδν σε γονίδια που 

εκφράζονται και στις 2 βιβλιοθήκες (πολυμεράσες, ιστβνες κτλ) θα είναι ίδιοι. 

 

Θέμα Γ 

Γ1. Προκειμένου να εκφραστεί ένα γονίδιο σε ένα κυτταρικβ τδπο είναι 

απαραίτητο να υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασμβς υποκινητή και μεταγραφικών 

παραγβντων. Εφβσον το γονίδιο της ΑΑΤ εισάγεται στο γονίδιο της καζεανης 

σημαίνει βτι θα ελέγχεται απβ τον υποκινητή της καζεανης, οπβτε είναι δυνατή η 

έκφραση. 

Γ2. 5’ATTCCGCAAATTAA 3’ 

             3’GGCGTTTAATT 5’ 



 

 

Δεν είναι δυνατβν το τμήμα να κλωνοποιηθεί εφβσον δεν διαθέτει μονβκλωνα 

άκρα και στις 2 πλευρές. 

Γ3. Τα αντιγβνα Α, Β αντιστοιχοδν στις ομάδες αίματος, οπβτε Γ1: ομάδα 0, 

Σ1: ομάδα ΑΒ, Σ2: ομάδα Α, Π1: ομάδα 0, Π2 ομάδα Β. 

Απβ τα παραπάνω προκδπτει βτι το παιδί 1 Π1 είναι του άντρα 2 (Σ2) 

Γ4. Με την προσθήκη λακτβζης στο θρεπτικβ υπβστρωμα θα 

ενεργοποιηθεί η μεταγραφή των γονιδίων του οπερονίου. Επομένως η ραγδαία 

αδξηση στο ποσοστβ του RNA οφείλεται στη μεταγραφή των δομικών γονιδίων 

του οπερονίου της λακτβζης. 

  

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1.  Φυσιολογικβ γονίδιο :  ΙΙΙ 

        Γονίδιο δρεπανοκυτταρικής : Ι 

Στην αλυσίδα Ι παρατηροδμε βτι το 7ο κωδικβνιο (που αντιστοιχεί στο 6ο αμινοξδ 

της β-αλυσίδας αφοδ έχουμε απομάκρυνση της μεθειονίνης μετά τη μετάφραση) 

είναι το 5’GTG3’ έχουμε δηλαδή αντικατάσταση της βάσης Α απβ Τ , ενώ στη 

φυσιολογική αλυσίδα ΙΙΙ έχουμε 7ο κωδικβνιο το 5’GAG3’ 

 

Δ2. Ναι, εφβσον παρατηροδμε την προσθήκη C ανάμεσα στα T και G του 

κωδικονίου έναρξης. Εξαιτίας της προσθήκης καταργείται το κωδικβνιο έναρξης 

και δεν μεταφράζεται το γονίδιο. Επομένως θα έχουμε έλλειψη, μερική ή ολική, 

των β – αλυσίδων που αντιστοιχεί σε β-θαλασσαιμία.  

 

Δ3.  α) ΘΕΑ στη θέση Υ 

β) συνεχώς αντιγράφεται η Α αλυσίδα  και ασυνεχώς η Β 

γ) το πρωταρχικβ τμήμα ΙΙΙ 

 

Δ4. φορέας β-θαλασσαιμίας : ββθ 

      φορέας δρεπανοκυτταρικής : ββs 

 

απβ Punnett: 

 β βs 

β ββ ββs 

βθ ββθ βθβs 

 

 
 

 


